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Římská balsamaria 

1. Úvod  

 

Ve své práci jsem se rozhodla pojednat o skleněných balsamariích doby 

římské. Cílem práce je poukázat na problematiku výroby foukaného skla a jeho vývoj 

v antickém světě. Toto téma jsem si vybrala proto, že převážnou většinu sbírek 

antického skla, na jejichž zpracování jsem se podílela, tvoří balsamaria. Kromě toho 

nebylo toto téma v České republice takřka sto let podrobněji zpracováno, naposledy se 

balsamariím více věnoval J. Čadík.1 

Hlavní složkou teoretické části bude pojednání o funkci a vývoji balsamarií a 

vypracování jejich tvarové typologie. Dále se budu věnovat výrobním postupům 

těchto nádobek, s přihlédnutím k historickému kontextu. Druhou částí mé práce bude 

zpracování a určení šestnácti skleněných nádobek a zlomků, z nichž jedenáct tvarově 

odpovídá balsamariím. Katalog bude doplněn i o dvě hliněná balsamaria. 

Zpracovávané nádobky jsou součástí sbírek třech moravských muzeí, jedná se o sbírky 

Městského muzea v Moravské Třebové, Vlastivědného muzea v Olomouci a katedry 

historie University Palackého v Olomouci. 2  

 

2. Objev skla a jeho šíření v antickém světě 

 

„Část Sýrie, která se nazývá Foinikie a sousedí s Judaeou, má za úpatím vrchu 

Karmelu bažinu zvanou Cenderia. Z té patrně vzniká říčka Belos tekoucí v dálce 5000 

kroků do moře vedle osady Ptolemaidy. Teče pomalu, pít se z ní nedá, zato je 

zasvěcena obřadům; je bahnitá, hluboká pro přebrodění a pouze při odlivu vzniká při 

ústí písčitá pláž. Písek hnaný mocnými vlnami se třpytí po odplavení špíny. Mořidlem 

– louhem se stává písek užitečný, jak se věří. Délka břehu nepřesahuje pět set kroků a 

z tohoto kousku země se bral po mnoho let materiál na výrobu skla. Podle pověsti sem 

byla zahnána loď obchodníků se sodou. Ti se tu procházeli roztroušeni a napadlo je 

připravit si jídlo. Když nenašli vhodné kameny na podložení kotlů, přinesli hroudy 

                                                 
1 O skle antickém; 1925 
2Dále jen:  MT – Městské muzeum Moravská Třebová; VMO – Vlastivědné muzeum v Olomouci; UP – katedra 
historie v Olomouci. 
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sody z lodi a rozdělali oheň. Soda se spekla s pískem a hle, z ohně vytékaly potůčky 

roztavené průhledné hmoty – a tak vzalo původ sklo.“ 3  

Vulkanické sklo, neboli obsidián, je známé již z neolitu a chalkolitu, z oblastí 

Anatolie a Arménie. První glazované objekty se objevují v 5. tisíciletí př. n. l. na 

Blízkém východě – glazura se nanášela na povrch ve formě prášku, který zesklovatěl 

po vložení do ohně.  

Nejstarší zlomek skleněné perličky pochází již z období kolem roku 3500 př. n. 

l. z Egypta. Dnes je uložena v Egyptském muzeu v Berlíně.4 Více se pak perly a 

korálky objevují na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l. První skleněné nádoby pochází 

z období kolem r. 1500 př. n. l. z Mezopotámie, nálezy jsou např. z Alalachu, Aššuru 

nebo Tell al Rimahu. Ve 2. tis. př. n. l. se objevuje sklo také na Kavkaze, výroba se 

rozšiřuje do Sýrie a také do Egypta, kam přicházejí asijští skláři po dobyvačných 

taženích Tuthmose III.,5  který  roku 1481 př. n. l. podnikl dobyvačnou cestu do Sýrie 

a Mezopotámie. V následujícím období se v Egyptě objevují první skleněné nádobky, 

některé nesoucí panovníkovu kartuši. Tyto první nádobky byly jistě velmi vzácné a 

nákladné na výrobu, brzy se však sklářská produkce rozšiřuje a vzniká množství dílen, 

mezi nimiž vynikla ve 14. stol. př. n. l. dílna v Tell-el Amarně. Vyrábělo se zde nejen 

luxusní zboží, ale také surové sklo na vývoz. Mezi lety 1350 a 1250 se objevuje 

výroba také na Kypru a v egejské oblasti.  

Kolem roku 1200 př. n. l. dochází ve Středomoří k mnoha krizím a taktéž 

výroba skla značně upadá a jen málo stačilo k jeho úplnému zapomnění. 

V Mezopotámii a Sýrii dochází k renesanci skla znovu od 9. stol. př. n. l., jejich 

produkce však velkým dílem závisela na Foinických obchodních, kteří jejich sklo 

vyváželi do celého antického světa. Naopak v Egyptě toto umění na sedm století zcela 

mizí a znovu vychází na světlo až v době ptolemaiovské nadvlády nad Egyptem, kdy 

vzniká velké sklářské centrum v Alexandrii. V 6. stol. př. n. l. se znalost skla dostává 

také do Řecka. Od 9. stol. př. n. l se snad objevují první samostatné dílny v Itálii, které 

vyráběly zejména části spon, korálky a drobné nádobky napodobující řecké tvary. Jsou 

to hlavně nálezy z etruských a italických hrobek, jako např. ve Vulci či Tarquiniích. 

Důkaz o znalosti skla v Řecku pochází z Feidiovy dílny v Olympii, kde byly nalezeny 

kousky surového skla. Několik drobných skleněných nádobek z přelomu 6. a 5. stol. 

                                                 
3 Plinius st.; XXXVI/26 
4 Vávra, J. R.; 68 
5 doba vlády 1490 – 1436 př. n.l.; 18. dynastie 
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př. n. l. také pochází z hrobů v Hallstattu v Rakousku a ze Santa Lucia de Tolmino na 

sever od Trieste. 

Ke změně sklářských center dochází za helénismu. Od konce 4. stol. př. n. l. 

mizí důkazy o sklářské produkci v Mezopotámii na další dvě až tři století, Sýrie je 

významným centrem i nadále a velmi brzy po založení Alexandrie v Egyptě 6 se sem 

přenáší centrum výroby. Skleněné nádobky se postupně stávají běžnější součástí 

života a skláři ze Sýrie a Alexandrie odcházejí rozšiřovat své umění na Rhodos, do 

Řecka a Pergamu. Do Itálie přichází helénistické sklářské umění v 1. stol. př. n. l. a 

řečtí skláři se usazují v Kampánii, později se výroba rozšiřuje také do samotného 

města Řím. 

 

3. Výrobní techniky ručně vyráběného skla 

 

Nejstarší skleněné nádobky byly formovány ručně, vyráběly se nanášením 

měkké skleněné hmoty ve formě pásku na hliněné nebo pískové jádro, které bylo 

upevněno na dřevěné nebo kovové tyčce. Výroba byla velmi pracná a nádobky bylo 

možno vytvořit jen malých rozměrů. Toto první sklo bylo pastelových barev, zdobeno 

barevnými pásky a cikcaky, které se do povrchu nádobky zahlazovaly válením po 

kamenném povrchu. Po dohotovení se tyčka i jádro odstranili, přidal se okraj a nožka. 

Zprvu mělo nejspíše toto sklo napodobovat drahé kameny jako lapis lazuli a tyrkys. 

V Egyptě byla populární zejména alabastra ve tvaru sloupu s akantovou hlavicí, hojně 

se vyráběly také drobné korálky a amulety. Někdy se hmota skla upravovala podobně 

jako kámen – povrch byl obroušen a vytvarován do požadované podoby a vnitřek 

nádoby se vyvrtal. Tato technika však není příliš častá.  

K technice hliněného jádra se brzy přidává výroba misek, talířů a pohárů 

tlačením do forem, jejichž nejstarší příklady se objevují v 15. stol. př. n. l. na Blízkém 

východě a v Egyptě, jejich největší obliba však přichází až v 9. stol. př. n. l. a je snad 

nejčastější výrobní technikou skla v době helénistické. Často se také kombinovala 

s broušením a řezáním skla. Spadá sem tzv. mozaikové sklo, které se tvořilo 

přidáváním kousků barevného skla do skelné hmoty, a misky tvořené technikou 

millefiori.7  Za helénismu a v počátcích Říma byly velmi populární žebrované misky, 

                                                 
6 založena roku 332 př. n. l. 
7 Tvořeno z plátků spojených různobarevných skleněných tyčí, také někdy nazýván „vzor tisíce květin“. 
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opět vyráběné z forem. Mezi výrobky menších rozměrů se však objevují i takové 

luxusní předměty, jako např. více než půl metru vysoká amfora z Olbie.8 

 

4. Výroba foukaného skla 

 

4.1. Nejstarší foukané sklo 

Přestože vynález foukaného skla přinesl významný technický pokrok, z nějž 

těžíme dodnes, nepodařilo se dosud zjistit, kdo, kdy a jak vyrobil první foukanou 

nádobku. Vynález foukaného skla se tradičně připisuje Sidónským,9 jejichž sklo 

foukané do formy dosahuje velmi vysoké kvality. Dříve se někteří vědci, díky 

vyobrazení mužů s předměty podobnými sklářským píšťalám na nástěnných malbách, 

domnívali, že foukané sklo bylo objeveno v Egyptě, ovšem tato teze vzala za své, 

když se ukázalo, že malby znázorňují rozdmychávání ohně v kovářské dílně. Foukání 

skla začalo nejspíše okolo poloviny 1. stol. př. n. l. v Sýrii, kde již v na počátku 1. stol. 

n. l. vznikla velká centra produkující jak do formy, tak i volně foukané nádoby, 

v dílnách takových umělců jako byli Ennion, Jason, Artás a Meges, jejichž jména na 

nádobách z této oblasti nalézáme. Jediným dalším možným sklářským centrem, kde 

mohlo dojít k objevu foukaného skla, byla Alexandrie, Harden 10 to však nepovažuje 

za pravděpodobné, neboť v Egyptě se velmi dlouho udržuje na prvním místě produkce 

skla vyráběného z formy a na hliněném jádru. Ačkoliv se zde objevují foukané nádoby 

již na konci 1. stol. př. n. l., prosazují se více až později, kdy je již ve velkém vyrábějí 

centra v Sýrii. Alexandrijští skláři byli více konzervativní a foukané sklo začali více 

využívat až na konci 1. stol. n. l., kdy se začíná vyrábět čiré sklo.  

Prvním stadiem foukaných nádob se tedy stalo sklo foukané do formy, které 

navazovalo na techniku do formy tlačených misek.11 Formy na nádoby se vyráběly 

z hlíny nebo dřeva, mnoho se jich však nedochovalo. Snad nejstarší foukané nádoby se 

nalezly v hrobu v En-Gedi v Izraeli, který je datován do let 40 až 37 př. n. l, nádobky 

tedy nejspíše pocházejí z období kolem poloviny 1. stol. př. n. l. Fragmenty foukaného 

skla z doby předherodovské se nalezly také v zasypané cisterně v Jeruzalémě. Několik 

volně foukaných nádobek pochází ze skupiny etruských hrobek v Toscanelle,12 

                                                 
8 Uložena v Altes Museum v Berlíně, 150 – 80 př. n. l. 
9 Sidón, dnes Saida v jižním Libanonu 
10 Harden, London 197-?; 47 
11 Newby, M.; 47 
12 Dnes v Museo Archeologico ve Florencii 



 11 

datovaných do 2. až 1. stol. př. n. l. Významný byl také nález v Jeruzalémě, pod 

cestou, kterou dal postavit král Herodes.13 Zde se našlo větší množství foukaných 

nádobek, podle mincí datovaných do poloviny 1. stol. př. n. l.  

 

 4.2. Sklářské pece 

 O starověkých sklářských pecích toho víme poměrně málo. Pozůstatky 

skelného odpadu a skleněných tyčí se nalezly spolu s tavícími kotlíky a tyglíky v El 

Amarně v Egyptě, ve sklářské dílně z doby 18. dynastie. Klínopisné destičky 

Asyrského krále Ašurbanipala 14 popisují vzhled sklářské pece a stejně tak nám dávají 

recept na výrobu skla. Nic přesnějšího o stavbě sklářské pece nevíme až do doby 

římské.  

  Nejstarší sklo se netavilo v pecích ale v jámách, které byly vyloženy oblázky 

křemene. Ty se žárem rozpukaly a proměnily se v jemnou drť, jež byla smíchána 

s vápnem, sodou, případně draslem a poté se tato směs tavila v pánvích. K vyhřívání 

sloužily v Egyptě nejprve papyrové stvoly, později tamaryškové dřevo. V Sýrii a 

v Řecku se pec roztápěla dubovým dřevem.  

  Ještě před vynálezem foukaného skla se objevují klasické sklářské pece, bez 

nichž by nebylo možno rozehřát sklo tak, aby ho bylo možno tvarovat foukáním. 

Starší pece na ručně formované sklo měly otvor nad ohništěm z vrchu, u pecí na 

foukané sklo se tento otvor posunul na stranu, aby bylo možno zahřívat hmotu níže 

nad výhní a pohodlněji otáčet píšťalou. Pece byly okrouhlé, z pálených cihel a 

rozdělené na tři komory. Vnitřek pece nemíval víc než 45 až 65 cm v průměru. 

V první komoře se nejdříve vytvořila smícháním všech přísad frita,15 která se poté 

nabírala kovovou lžící a rozložila se na pánev. Tato hmota se poté znovu tavila ve 

druhé části pece. Třetí část pece sloužila k pozvolnému ochlazování hotových 

výrobků, aby nedošlo k jejich popraskání. Velmi pomalé chlazení bylo nezbytné pro 

rovnoměrné ochlazování materiálu a ochranu před různě velkým tlakem. Ochlazování 

trvalo většinou alespoň jeden den, někdy i více. Výrobky se v chladicí komoře 

postupně přesouvaly do chladnějších částí, směrem ke kraji pece, až mohly být 

bezpečně vyjmuty. Chladící pec nemusela být vždy součástí tavící pece, někdy byla 

                                                 
13 doba vlády 37 – 4 př. n. l. 
14 doba vlády 668 – 626 př. n. l. 
15 dle Akademického slovníku cizích slov: frita, -y (f) – sklář. první výtavek sklářské huti 
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přistavěna na straně pece, nebo byla postavena ve sklářské dílně samostatně. Toto 

uspořádání sklářské pece přetrvalo až do středověku, někdy i pozdějších dob.  

Tavící tyglíky byly z pálené hlíny, některé i poměrně objemné a mohly 

pojmout velké množství roztaveného skla. Nalezené tavící tyglíky ze 3. až raného 4. 

stol. př. n. l. z Titelburgu v Lucembursku byly vyrobeny z bělavé, jemně zrnité, 

ohnivzdorné hlíny a měřily 25 až 33 cm v průměru. Tyto nádoby se musely nejdříve 

zahřát na vysokou teplotu, nejspíše v samotné peci, než se do nich dalo tavit surové 

sklo.  

Římské sklářské pece byly zcela jistě roztápěny dřevem, stejně jako dřívější 

pece egyptské či mezopotámské. Plútarchos hovoří o užívání tamaryškového dřeva, 

které však nebylo příliš dostupné, zřejmě se užívaly všechny možné druhy dřeva, 

doloženo máme dubové, březové, olšové a jasanové dřevo, dále také dřevo z ovocných 

stromů. Zřejmě se nepoužívalo dřevo bukové. Dostatečné zásoby dřeva byly pro 

sklářské dílny velmi důležité a skláři byli často nuceni své dílny stěhovat za novými 

zdroji. Později se jako topivo začíná užívat dřevěné uhlí, které mělo i větší výhřevnost 

než dřevo.  

Dochovaných sklářských pecí není mnoho, známe jednu objevenou v Nimrudu, 

která se datuje do 4. stol. př. n. l. První římské pece začali archeologové objevovat až 

ve 2. pol. 20. stol. Z Lyonu známe dvě pece z 1. stol. n. l., které měly dvě části – 

kruhovou komoru, která sloužila jako ohniště, a čtvercovou cihlovou plochu nad ním. 

Ve švýcarském Avenches 16 bylo v 90. letech 20. stol. objeveno pět pecí z 1. pol. 1. 

stol. n. l. Větší skupinu pěti sklářských dílen známe také z Hambacher Forst západně 

od Kolína nad Rýnem. Rozlišujeme zde čtyři typy pecí: kruhové nebo oválné, 

čtvercové, polokulovité a obdélné. Byly užívány zejména ve 4. a 5. stol. n. l. Každá ze 

zdejších dílen byla vybavena pěti až třinácti pecemi.Další archeologicky doložené 

sklářské pece známe z Wilderspoolu v Lancashiru, pozdně římskou pec známe také 

z dílny v Jalame v Palestině. Dosud také víme pouze o jednom jediném dobovém 

zobrazení sklářské pece, které je na lampičce z Dalmácie, z pol. 1. stol. n. l.17 

 

 

 

                                                 
16 v římské době Aventicum  
17 nález ze Školarice-Križišce, Dalmácie, uložena v Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran, 
inv. č. PN A 270. Stejná se nalezla ve Ferrari v Itálii, obě jsou zcela identické, nejspíše vyrobené z jedné a té 
samé formy.  
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 4.3. Tavení skelné hmoty 

Plinius popisuje postup tavení skelné hmoty takto: mořský písek se nejprve 

smísil se sodou, v poměru tři díly sody na jeden díl písku. Dle současných zkušeností 

se zdá, že tento poměr obrátil, tedy že by lépe vyhovoval jeden díl sody na tři díly 

písku, avšak soda mohla v té době obsahovat tolik nečistot, že by snad šlo tento poměr 

použít.  

Před rozpuštěním v kotli se přísady zahřívaly v peci zhruba na 600°C, aby se 

z nich vypálily některé nečistoty. Při tomto procesu vznikala frita. Nejlepší části frity 

se poté rozbily na malé kousky a vložily se spolu s drceným sklem 18 do tavícího kotle. 

Při teplotě mezi 700°C a 1100°C se hmota roztavila do tekuta, dále se vařila a 

přidávaly se různé přísady a odebírala pěna dokud nevzniklo zcela čisté sklo – toto 

bezbarvé sklo se nazývalo vitrum purum. Starší sklo (z doby helénistické a dříve) se 

nejspíše tavilo při nižší teplotě. Při 930°C bylo možno sklo formovat různými nástroji, 

při teplotě mezi 970 a 1020°C se dalo foukat. Při více než 1100°C bylo již téměř 

tekuté. Dnes se pro tavení skla ze sody a vápence užívá teplota kolem 1500°C. Zdá se, 

že chemické přísady a minerály, které vytvářely skla různých barev, byly přidávány až 

ve třetí fázi mísení přímo do vitrum purum. Hotové surové sklo se v antice nazývalo 

hamoustrum. 

Pokud se směs zahřívala příliš pomalu, výsledné sklo bylo zrnité a plné 

drobných vzduchových bublinek. Aby se mistři skláři tomuto problému vyhnuli, bylo 

třeba nejprve rozehřát pec na větší teplotu, než byla potřebná k práci se sklem, a poté 

se teprve směs vložila dovnitř k roztavení. Ve starověku se ne vždy podařilo pec 

dostatečně rozehřát, neboť komín potřeboval dostatečný tah a tudíž vhodné 

povětrnostní podmínky, a mnohdy se várka zkazila. Pro zlepšení tahu pece se nejspíše 

také užívaly měchy.  

E. M. Stern na základě chemických rozborů antické skla předkládá hypotézu, 

že foukání skla probíhalo dvěma způsoby.19 První, tradiční způsob, využíval skelnou 

hmotu roztavenou v tyglíku zhruba na 1000°C, druhý spočíval v tom, že se rozehřáté 

kousky skla (při teplotě asi 500 až 600°C) nabraly na píšťalu a poté se dále zahřívaly, 

přičemž stačilo zahřát sklo na teplotu 900 – 950°C, aby bylo možné jej vyfukovat. 

Zatímco při nabírání skla přímo z tyglíku bylo nutné před samotným foukáním povrch 

hmoty ochladit válením po kamenné desce, při foukání z kousků nebylo toto potřeba. 

                                                 
18 viz, kapitola 4.5. Složení skla 
19 Stern, E. M.; AJA 1999; 452 
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Druhý jmenovaný postup se užíval již při výrobě ručně formovaného skla a také při 

výrobě korálků. Používal se při výrobě malých nádob, zejména v počátcích výroby 

foukaného skla, tedy zhruba do konce 1. stol. n. l., na výrobu nádob větších rozměrů 

však bylo potřeba zahřát sklo na vyšší teplotu, proto později převládá tavení skla 

v tyglíku. Podle literárních pramenů se tavení v tyglíku užívalo zejména v Itálii a 

západních provinciích, zatímco ve východním středomoří se užívalo starší techniky až 

do pozdního 4. stol. n. l., snad z důvodu nedostatku dřeva.  

 

 4.4. Tvarování a nástroje 

 

  4.4.1. sklářské píšťaly 

Významným poznatkem, objevujícím nejstarší techniky foukání skla, 

byl nález v Jeruzalémě, pod již výše zmíněnou cestou z doby Herodovy. 

V zasypaném rituálním bazénku se tu nalezlo množství skleněných trubiček, 

které se podle mincí zde nalezených datují do 1. pol. 1. stol. př. n. l. Yael 

Israeli se domnívá, že tyto skleněné trubičky sloužily k výrobě prvních 

foukaných nádob, bez použití kovové píšťaly.20 Jak se zdá, tyto duté trubičky 

byly vyráběny obtočením kolem kovového prutu a měly cylindrické ukončení. 

Je jisté, že byly prvně vyrobeny mnohem dříve než přišlo foukané sklo, a byly 

používány k výrobě korálků. Aby se na nich dalo foukat sklo, musely být 

trubičky na jednom konci uzavřeny, do otevřeného konce se foukalo a druhá 

strana se stále udržovala v požadované teplotě. Takto se na druhém konci 

trubičky vytvořil požadovaný tvar, poté byl zbytek trubičky odstraněn a 

dotvořen  okraj. Ten byl většinou nepravidelný a směrem ven se ztenčoval. 

Nevíme, jakým způsobem se okraj dotvářel, neboť nádoby nenesou známky 

použití pontilu.21 Malé nádobky vytvořené foukáním ze skleněných trubiček 

byly důležitým stadiem na cestě k vynálezu sklářské píšťaly, kdy již nic 

nebránilo plnému rozvoji sklářského umění.  

Dalším stadiem snad byly sklářské píšťaly tvořené z hlíny.22 Na výše 

zmiňované lampičce z Dalmácie jsou vyobrazeni dva muži sedící po stranách 

sklářské pece, z nichž jeden fouká do sklářské píšťaly. Irena Lazar se domnívá, 

                                                 
20 Newby, M.; 46 - 55 
21 dle Akademického slovníku cizích slov: Pontil [-ty], -u (m), sklář. ocelová tyč s rozšířeným (talířovým) 
koncem používaná k přitavení (přilepení) žhavého výrobku pro jeho další zpracování; přílepník 
22 Lazar, I.; Koper 2004 
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že vyobrazená píšťala je nejspíše hliněná, neboť je velmi krátká.  Kovové 

píšťaly musí být mnohem delší, aby bylo možno na nich vytvářet foukané 

tvary. Používání nejprve keramických píšťal by také vysvětlovalo rychlé 

rozšíření foukaného skla, neboť takovouto píšťalu si mohl každý sklář vyrobit 

sám, do doby Augustovy také nemáme kovové píšťaly archeologicky 

doložené. Do roku 70. n. l. však byly keramické píšťaly téměř zcela nahrazeny 

kovovými. Na používání hliněných píšťal by také mohlo poukazovat to, že 

nejstarší foukané nádobky jsou velmi malé, zatímco ve 2. pol. 1. stol. n . l. se 

již objevují nádoby, talíře i urny mnohem větších rozměrů. Tyto velké nádoby 

již byly příliš těžké na hliněnou píšťalu. V 1. pol. 1. stol. n. l. nemáme 

doloženou žádnou těžší nádobu pocházející z východního středomoří, první 

pocházejí ze severní Itálie, proto snad zde také má původ kovová sklářská 

píšťala. Sklářská píšťala byla dlouhá zhruba 1 až 1,5 m, aby se dělník při práci 

nepopálil. Délka píšťaly závisela na výšce skláře a na velikosti vyráběné 

nádoby. 

Nejstarší archeologické doklady sklářských píšťal máme z Avenches 

(pol. 1. stol. n. l.) a Saintes (kol. r. 100 n. l.), kde se v hlíně dochoval otisk 

kovové píšťaly. Fragmenty dutých kovových tyčí ze 4. stol. n. l., které jsou 

zcela jistě sklářskými píšťalami, se nalezly v Méridě ve Španělsku. Některé 

mají postupně se rozšiřující konec, který se nachází i u moderních sklářských 

píšťal. 

 

  4.4.2. Ostatní nástroje 

O dalších nástrojích, které k tvarování sloužily, toho mnoho nevíme. Ve 

výbavě sklářské dílny musel být jistě pohrabáč, ačkoliv nemáme žádný 

archeologický doklad. Sklářské píšťaly v Méridě se našly spolu s nádobami a 

nůžkami, které také nejspíše sloužily k tvarování skla.  

Kromě těchto nálezů nemáme žádný jiný přímý důkaz o dalších 

nástrojích, ale zcela jistě se užíval také pontil, na nějž se nádoba umístila při 

dotváření okraje. Pontily se užívaly snad již ve 2. stol. př. n. l. k vyjímání 

skleněné hmoty z tavícího tyglíku. Nejstarší pontily byly nejspíše bronzové, 

v 1. stol. př. n. l. se již zcela jistě vyráběly ze železa. Stopy po pontilu jsou 

jasně viditelné na dně většiny římských skleněných nádob. Z podoby nádob je 

také zřejmé, že se užívaly kleště a kamenné bloky pro uhlazování povrchu. 
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Účelem tohoto válení, kromě zahlazování výzdobných pásků do povrchu, bylo 

také ochlazení skla, aby se dalo lépe foukat bez pokřivení. V římské sklářské 

dílně ve Wilderspoolu se nalezla vápencová deska, umístěná proti peci, která 

byla nejspíše užívána k tomuto účelu.  

 

4.4.3. Tvarování 

Od objevení nejstaršího foukané skla proběhlo alespoň sto let 

experimentů a pokusů s vývojem různých nástrojů, než se ustálila jejich 

podoba, nejspíše někdy kolem pol. 1. stol. n. l. Nová konstrukce sklářské pece, 

podoba píšťaly, pontilu a techniky dotváření okrajů byly nejdůležitějšími 

kroky ve vývoji foukání skla. Většina těchto technik a postupů byla 

zdokonalena v Itálii.23 

Technika foukaného skla je ve svém základu velmi jednoduchá a 

princip stejný jako v antice se užívá až do dnešní doby. Dělník nabral část 

roztavené skleněné hmoty na sklářskou píšťalu tak, že hmotu na konec píšťaly 

otáčením namotal, poté ji vyjmul z tavícího kotle a za stálého otáčení ji poválel 

po kamenné desce.24 Foukáním a otáčením pak tuto hmotu vytvaroval do 

požadovaného tvaru.  Nádobka se poté sejmula z píšťaly a připevnila se 

kouskem nataveného skla k pontilu, na němž se následně dotvořil okraj a bylo 

možné výrobek dále zdobit (např. skelnou nití), vytvářet žebra a výstupky na 

výduti a nakonec se také mohla přidat ouška a nožka. Okraj se mohl vytvořit 

buď jednoduchým odlomením, případně byl po odlomení jen lehce ohlazen, 

nebo se dotvaroval po opětovném zahřátí. Další možností bylo ohnout okraj 

ven tak, aby vznikl trubkovitý okraj, případně jej bylo možné zatočit dovnitř a 

navrchu zploštit, jak bylo běžné u lahví. Dno mohlo být rovné, prohnuté, či se 

k němu přidávala nožka různých tvarů. Zdobení probíhalo buď ještě za tepla, 

za použití různých nástrojů, nebo poté za studena, kdy se sklo rylo, řezalo, či 

malovalo.  

Vytvořit jednoduchý tvar nezabralo více než dvě až tři minuty, 

složitější tvary bylo často potřeba znovu nahřívat a jejich výroba trvala déle a 

mnohdy u ní asistovalo více dělníků. Obvykle skláři pracovali ve skupině tří až 

                                                 
23 Stern, E. M.; AJA 1999; 447 
24 anglický termín „marvering“ 
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čtyř, s mistrem, který měl hlavní slovo ve tvarování nádoby a ostatní mu podle 

potřeby asistovali.  

Tvary nádob vycházely nejprve z tvarů nádob kamenných, kovových i 

keramických, ale díky velké variabilitě a tvárnosti skla se brzy objevují i tvary 

nové.  

 

4.5. Složení skla 

Základní složkou antického skla byl křemen, soda a vápenec. Největší část 

směsi tvořil písek, asi 65 až 70 %, do něj se přidávala soda, která tvořila asi 15 % 

směsi, a zhruba 10 % vápence. Zbylých 5 až 10 % hmoty tvořily různé nečistoty 

v jednotlivých přísadách. Soda usnadňovala tavení směsi, vápenec zajišťoval větší 

odolnost skla a zlepšoval jeho chemické složení – sklo bez vápence, pouze z písku a 

sody, by se ve vodě rozpustilo. Po promytí a předehřátí, kdy se odstranily přebytečné 

složky, mohl jakýkoliv písek posloužit k výrobě hrubého skla. Zbytky kovů však 

způsobovaly výrazné zabarvení.  

Základní složení starověkého skla se po téměř tisíc let neměnilo, je doloženo 

od helénismu až do zániku Římské říše. Toto sklo mělo velmi malý obsah magnesia 

(MgO) a potaše (K2O). Součástí byl křemičitý písek s obsahem oxidu hliníku (asi    

2,5 %) a vápence (až 8 %). Od 5. stol. n. l. se chemické složení skla výrazně mění, 

zejména se zvyšuje obsah magnesia a potaše.  

Plinius jako o zdroji sody hovoří o natronu, minerální sodě, která získala své 

jméno podle naleziště Wadi-el-Natrun v Egyptě. Nejspíše se s ní hodně obchodovalo, i 

když někdy se jako zdroj přírodní sody užívalo prášku z určitých mořských rostlin. O 

zdroji písku opět můžeme číst u Plinia - ten zmiňuje řeku Belus v severním Izraeli, 

řeku Volternu v Itálii a také mluví o zdrojích písku v Galii a Španělsku. Strabón se 

zmiňuje o písku, který užívali sidónští skláři, a o písku z Alexandrie. Kromě 

literárních zpráv máme doloženy velká uložiště čistého písku poblíž Kolína nad 

Rýnem. Žádný z antických literárních pramenů nehovoří o vápenci, pouze u Plinia se 

jako o další složce skla hovoří o mušlích a magnes lapis, což byl pravděpodobně 

dolomit, vápenec s příměsí magnesia, nebo prostý vápenec či mramor. V každém 

případě však byl vápenec pro skláře velmi snadno dostupný. Sklo této základní směsi 

mělo modrozelenou barvu, která se vyskytuje ve velké míře po celou dobu Římské 

říše, a vyráběly se z ní zejména běžné užitkové skleněné nádoby. Plinius se jako o 
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jedné z dalších přísad zmiňuje o sanytru, podle něj se také do hmoty přidávala síra, 

díky níž se sklo stalo tvrdým jako kámen.  

Častou příměsí antického skla bylo olovo nebo železo, které způsobilo tzv. 

iridisaci v době uložení v následujících stoletích v půdě. Přidávali se pravděpodobně 

kvůli zvýšení lesku a jasu skla. Přirozený obsah železa v písku také způsoboval 

modrozelené zabarvení nejstaršího foukaného skla. Pro získání černé barvy se do 

směsi přidávalo malé množství magnetovce. Další barvy vznikaly po přidání různých 

oxidů železa, Plinius a Theophrastus také hovoří o přidávání mědi, která sklo 

zbarvovala do červena a tmavě modra. Tmavě modrá také vznikla po přidání kobaltu, 

směsi s azuritem nebo chalkopyritem. Žlutá a jantarová barva vznikala po přidání 

oxidů železa a karbonu. Někdy v průběhu 2. stol. n. l. objevili antičtí skláři způsob, jak 

neutralizovat zelené odstíny, a po přidání manganu nebo antimonu vytvářeli čiré sklo. 

Určité množství přidaného manganu také vytvářelo žlutou barvu, stejně tak jako oxidy 

stříbra. Neprůhlednou červenou barvu vytvářeli antičtí skláři smícháním mědi a směsi 

olova v peci s redukčním prostředím, kdy oxidy mědi vykrystalizovaly ve skleněné 

hmotě v červenou barvu. Tato metoda byla známá na Blízkém východě již v 9. stol. př. 

n. l. Při oxidačním postupu vznikala barva modrá.  

Kromě těchto příměsí bylo také běžnou praxí, v římské době stejně jako dnes, 

přidávat do směsi poměrně velké množství (15 až 30%) střepů z nepovedených a 

rozbitých nádob a zbytky z tavících kotlů. Podle literárních dokladů lze usuzovat, že 

nápad roztavit rozbité sklo a znovu jej použít vznikl v raně flaviovské době. Antičtí 

skláři kupovali surové sklo v ingotech a dlouho neměli přesné povědomí o tom, jak se 

vytvářelo, proto trvalo nějakou dobu, než přišli na možnost recyklace skla. Toto 

drcené sklo snižovalo tavící teplotu hmoty a nebylo v něm tolik nečistot. Martialis 

píše, že v městě Římě kvetl obchod právě s drceným sklem. Archeologické výzkumy 

sklářských dílen odkryly skladové zásoby drceného skla a hrudky surového skla 

například v Aquilei, Colchestru, Kolíně nad Rýnem, Constanze nebo Wroxeteru. 

Pokud mělo být výsledkem výroby běžné, modrozelené sklo, mohlo se do příměsi 

přidat jakékoliv drcené sklo. Při výrobě čirého či specificky zabarveného skla se 

muselo přidávat pouze drcené sklo stejného složení, jinak by došlo ke zhoršení kvality 

materiálu. Recyklace skla byla velmi častá, střepy, které již nešlo znovu použít na 

výrobu nových nádob mohly posloužit jako tessery do mozaik nebo jako oči soch a 

mumií.  
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5. Sklářská produkce v Římě 

 

5.1. Vývoj římského skla 

Roku 63 př. n. l. dobyli Římané syropalestinskou oblast a spolu s kořistí 

přivezli do Říma i první mistry skláře. Slovo vitrum, označující sklo, se stalo běžnou 

součástí latinského slovníku. Plinius označoval sklo slovy vitrum flexile, což znamená 

měkký, poddajný.25 Četné egyptské importy se objevují sice již v etruských hrobkách, 

ale dovážené sklo bylo pro běžné užívání příliš nákladné. Z poloviny 1. stol. př. n. l. 

také pocházejí nálezy foukaných nádobek z Fora Romana, Domu Livie na Palatinu, 

Cosy v Etrurii a Morgantiny na Sicílii. Samozřejmě se také objevují korálky, amulety, 

gemy ze skelné pasty, nádobky tvarované na hliněném jádru a misky tlačené do forem. 

První foukané nádoby se objevují již na konci 1. stol. př. n. l., stále však ve velmi malé 

míře. Zlom přichází na počátku císařství, kdy se sklářské produkty rozšiřují do 

běžného užívání téměř všech vrstev obyvatelstva. Sklo je velmi populární a sklárny se 

rozšiřují po celé Itálii a díky politické stabilitě také do provincií, kde se první dílny 

ustavují kolem pol. 1. stol. n. l.   

V Augustově době bylo ještě sklo luxusním zbožím, jehož výroba byla velmi 

nákladná. V době claudijské již výroba zlevňuje, foukané sklo převažuje nad ostatními 

technikami výroby skla a skleněné nádoby se stávají součástí běžně užívaných nádob. 

Pro běžnou potřebu se užívalo sklo s modrozeleným odstínem, tato barva vznikala 

díky působení zbylých nečistot v písku. Barevné sklo, ať už monochromní nebo 

polychromní, bylo více ceněno a užívalo se na výrobu luxusního zboží. Skláři brzy 

objevili způsob jak dát vzniknout sklu mozaikovému a žíhanému, časté byly 

kombinace tmavé a bílé barvy. Barevné kousky skla se zahlazovaly do povrchu a 

vznikaly tak půvabné nádobky s monochromním vnitřkem a pestrým vnějškem. 

Největší část zdobených nádob foukaných do forem pochází právě z 1. stol. n. l. Podle 

Plinia již Tiberius dal zničit sklářskou dílnu, aby se vyhnul znehodnocování drahých 

kovů, které se užívaly na výrobu stolního nádobí, které často sklo nahrazovalo.26 

Populární se také stávají poháry na víno, neboť na rozdíl od kovových neovlivňovaly 

chuť vína.  

                                                 
25 Plinius st.; XXVI/195 
26 Plinius st.; XXXVI/199 
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V době flaviovské se již vyrábí široké spektrum tvarů nádob, většina je však 

téměř nezdobena. Sklo pastelových barev postupně vyšlo z módy a do obliby přichází 

sklo světlých odstínů, modrého, zeleného a žlutého. V následujícím období je velmi 

populární čiré sklo, časté jsou čtverhranné či hexagonální lahve, skleněné skladovací 

nádoby začínají konkurovat transportním amforám.  

V době antoninské se začínají vyrábět bohatě zdobené luxusní nádoby a 

figurální umění se přenáší i na výrobky ze skla. Kromě volně foukaných tvarů se stále 

fouká také do formy, což umožňovalo vznik reliéfně zdobených pyxid, pohárů 

s výčnělky či nádobek ve tvaru datlí a hroznů. Po celou dobu římského císařství se 

také objevuje sklo ryté a broušené, zlacené a polychromované. Většina tvarů vychází 

více či méně z keramických a kovových nádob, avšak tak tvárný materiál, jako sklo, 

umožňoval vznik nepřeberného množství nových tvarů,27 které jsou stále doplňovány 

novými objevy.  

Od přelomu 2. a 3. stol. n. l. se kromě stávajících technik začínají prosazovat 

nové způsoby výzdoby, jako bylo sklo s hadími vlákny, kterým proslula zejména dílna 

v Kolíně nad Rýnem, zdobení barevnými puntíky, antropomorfní lahvičky či vkládání 

zlatých plíšků mezi dvě vrstvy čirého skla. Naprostými unikáty vynikla dílna 

mohučská, jejíž džbánky se splétaným uchem se nevyráběly na žádném jiném místě 

impéria.  

Roku 301 n. l. vydal císař Dioklecián Edictum de pretiis, tedy Edikt o cenách, 

kde také stanovil ceny různých druhů skla.V pozdním císařství zchudnutí říše 

způsobuje úpadek římského skla, na západě říše dochází k poklesu kvality od doby 

Konstantinovy, kdy je sklo plné bublinek a nečistot. K novému vzestupu ve kvalitě a 

výzdobě skla dochází na západě říše v 5. stol. n.l., kdy se výroba dostává pod velení 

Franků, přesto však je ve franském skle znatelný odkaz římských umělců. Ve 

východních provinciích se výroba skla udržuje i po pádu západořímské říše, mizí však 

luxusní broušené či zlacené zboží a vyrábějí se zejména jednodušší foukané tvary 

zdobené aplikami.  

 

 5.2. Dílny 

Sklářské dílny nejsou tak hojně doložené v antických pramenech jako dílny 

keramické či sochařské, přesto díky některým autorům víme o několika velkých 

                                                 
27 Jen A. Kisa sestavil na začátku 20. stol. tabulky pro zhruba 440 základních tvarů nádob, více viz. Kisa, A.  
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sklářských centrech. Strabón hovoří o Alexandrii, Sidónu a Římu, dále hovoří o 

Kampánii, jako samostatném sklářském centru, které získávalo písek z řeky Volturny. 

O Kampánii a Sidónu hovoří ve svém díle také Plinius starší a přidává k nim ještě 

zmínky o výrobě v Galii a ve Španělsku.28  

Z nápisů víme o dílnách v Římě a Puteoli, náhrobní nápisy hovoří o 

jednotlivých sklářích, kteří měli působit v Athénách, Lyonu, Mauretánii, Dalmácii, 

Piacenze a Aqileji. Známe také několik fragmentů, které nesou jméno výrobce, jedná 

se zejména o skláře ze Sidónu. Pouze Sentia Secunda z Aquileie však ve své titulatuře 

uvádí místo své sklářské dílny. Místa působení dalších sklářů můžeme určit 

z archeologických nálezů. Tak například Frontinus pracoval v severní Galii nebo tzv. 

AVG lahve byly produkovány v jižním Španělsku a Portugalsku.  

Archeologicky doložené dílny jsou z Kypru, Rhodu, Kolína nad Rýnem,29 jež 

se stal na konci 1. stol. n. l. největším výrobcem skla v Germánii, a které se vyváželo i 

do Říma a do východních provincií. Největší množství nálezů zde pochází 

z Luxemburgstrasse, která vedla směrem na Augusta Treverorum (dnešní Trier). 

V Holandsku byl velkým centrem římský tábor Utrecht, snad do provincie Belgica 

(hranice nejsou zcela jisté) spadalo výrobní centrum v Trieru,30 významným městem 

bylo také Xanten.31 Dalšími  výrobními centry byly Nijmegen,32 Neuss,33 Bonn,34  

Mohuč 35 či Strassburg.36 Produkce v západních římských provinciích byla velmi 

kvalitní, často nerozeznatelná od produkce italské. Epigrafické a archeologické 

poznatky naznačují, že vicus vitrarius, tedy sklářská čtvrť, existovala poblíž Porty 

Capeny v Římě.37  

Velmi důležitým centrem výroby byla egyptská Alexandrie, která vyvážela 

sklo do celé Římské říše i za její hranice. Luxusní zboží nalezené v Itálii a severních 

provinciích je často považováno za Alexandrijskou produkci. V 1. stol. n. l. byly 

vývozním centrem snad také Théby. Jen velmi málo je známo o sklářské produkci 

v Sýrii, Foiníkii a Palestině. Skleněné importy ze Sýrie a Sidónu se dnes hojně nalézají 

                                                 
28 Plinius st.; XXXVI/26 
29 v římské době Colonia Claudia Ara Agrippinensium 
30 v římské době Colonia Treverorum 
31 v římské době Colonia Ulpia Traiana 
32 v římské době Noviomagus 
33 v římské době Novaesium 
34 v římské době Castra Bonnensis 
35 v římské době Castrum Moguntiacum 
36 v římské době Castrum Argentoratum 
37 Stern,E. M.; AJA 1999; 444 
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v Dúře Europos. Méně je pak známo o výrobě severně od Říma. Máme nálezy 

z Bologne, více jich je také na jih od Benátek. Množství nálezů pochází také z Locarna 

a Milána. Někdy po polovině 1. stol. n. l. nejspíše část syrských sklářů přenesla svá 

centra do severní Itálie, díky čemuž ovlivnily sklářskou produkci jak v Itálii, tak 

v provinciích. Harden poukazuje zejména na přenesení Ennionovy dílny, jímž 

signované výrobky se zde nalezly v poměrně velkém počtu. 38 Jejich výrobky byly 

jako první vyváženy do vojenských sídlišť a západních provincií, jako byly Hofheim a 

další města v Germánii, nebo do Colchesteru 39 v Británii. Nejpozději se dostává 

výroba foukaného skla do Británie, kde se nejspíše neobjevuje dříve než ve 3. stol. n. 

l.  

Některé z dílen, jako např. Sardis, Sentinum v Itálii nebo Beth Shean v Izraeli, 

vyráběly jak skleněné nádoby, tak okenní sklo. Většinou však dílny na okenní skla 

pracovaly odděleně, stejně jako dílny vyrábějící korálky a šperky. 

Mnohdy také skláři přicházeli pracovat tam, kde bylo zrovna jejich zboží 

žádáno, neboť přeprava hotových výrobků by byla příliš nebezpečná a část vzácného 

zboží by jistě skončila jako hromádka střepů. Zcela jistě se přestěhovala také dílna 

Iulia Alexandra, pocházejícího z Kartága, který zemřel kolem r. 200 n. l. v Lyonu. I 

mezi skláři se objevovaly ženy, jako byla Sentia Secunda v Aquilei nebo Neikais 

pracující ve východním středomoří.  

Pro západní provincie bylo charakteristické umístění sklářské dílny na okraji 

města a tento trend přetrval až do středověku. Na východě naopak více nalézáme dílny 

v centrech měst. Zatímco v Evropě mohli skláři pracovat po celý rok, na východě šlo 

pravděpodobně o sezónní produkci a vyrábělo se pouze v zimě, zatímco letní měsíce 

mohly být využívány pro obstarávání zásob, opravy pecí atp.  

Již od samých počátků ve 2. tisíciletí př. n. l. byly výroba surového skla a 

výroba samotných předmětů dvě samostatná řemeslnická odvětví, přičemž surové sklo 

se po celý starověk vyrábělo jen na několika málo místech, což dokazují i chemické 

rozbory skla. Primární dílny, tedy dílny, kde se vyrábělo surové sklo, byly nejspíše na 

syropalestinském území, jak se zmiňuje Plinius, nebo také v Kampánii, Španělsku, 

Galii a Egyptě. Na malé množství těchto primárních dílen v římské době poukazuje 

také to, že většina sklářských dílen, objevených v západní Evropě a Británii, jsou dílny 

sekundární, tedy ty, které vyráběly samotné nádoby.  

                                                 
38 Více viz. Harden; London 197-?; 49 
39 v římské době Camulodunum 
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Podle různých odhadů a výpočtů vyprodukovala sklářská dílna asi sto 

průměrně velkých nádob denně, ročně pak nejméně jedenáct tisíc nádob.40 Přestože 

foukání skla bylo nebezpečné a nezdravé (vdechování jedovatých výparů), skláři 

mohli tímto tempem pracovat i několik desetiletí. Ve většině případů pracoval v každé 

dílně jen jeden mistr sklář se svými pomocníky, neboť velikost pece neumožňovala 

práci více lidí najednou.  

 

 5.3. Obchod 

  Jednotlivé výrobky z různých částí impéria často nesou společné znaky 

ze kterých můžeme usuzovat, že skláři a dílny byly v určitém kontaktu. Skláři, kteří 

migrovali z východních částí říše do západních s sebou přinášeli nové techniky a 

umělecké styly. Někteří vědci se také domnívají, že jednotlivé dílny mezi sebou 

obchodovali s foukacími formami, což by vysvětlovalo nálezy téměř shodných nádob 

na poměrně vzdálených místech. Zatímco Harden vyslovil hypotézu stěhování celé 

Ennionovy dílny (viz. výše), Stern se domnívá, že pouze mohl obchodovat se severní 

Itálií se svými formami.  

  Samotný obchod s hotovými výrobky se omezoval spíše na kratší vzdálenosti, 

města byla zásobována přilehlými dílnami, do Británie se dováželo sklo zejména 

z Porýní, Belgie a severní Francie. V dobách krize 3. stol. n. l. upadá výroba v severní 

Itálii a luxusní zboží, jako např. ryté talíře, jsou importovány z Porýní a Říma. Místní 

skláři přestali v této době vyrábět sklo na vývoz a omezují se pouze na produkci 

běžného skla pro lokální trh. 

  Na větší vzdálenosti se převáželo zejména surové sklo, někdy i luxusní 

výrobky, a převážely se z ekonomických důvodů po moři. O cenách takového 

transportu se můžeme dočíst v Diokleciánově Ediktu o cenách. Kromě římského 

impéria se vyvážely skleněné předměty i za hranice říše, zajímavý je např. nález ve 

Fezzanu v Libyjské poušti, který pochází již z 1. stol. n. l. Další nálezy z doby 

helénistické a raně římské jsou ze Súdánu nebo jižního Egypta. Římské sklo se 

objevuje také v Indii a východní Africe.  

Některé sklářské dílny mohly vznikat poblíž parfumérských dílen. Jejich 

spolupráce usnadňovala vývoz parfémů, zejména z Egypta a Kampánie, po celém 

                                                 
40 Stern, E. M.; AJA 1999; 456 
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římském impériu. Nejspíše také docházelo k různým kontraktům mezi sklářem a 

odběratelem, obchodními dohodami mezi dvěma skláři atp.  

 

6. Balsamaria 41 

 

 Vývoj formy 

Balsamaria sloužila jako nádobky na parfémy, často kladené do hrobů. Svou 

funkcí navázaly na egyptská alabastra podlouhlého tvaru, zejména ve formě sloupu 

s akantovou hlavicí, vyrábějící se již od 18. dynastie. První balsamaria se objevují ve 

2. a 1. stol. př. n. l. v Řecku, vyráběna na hliněném jádru. Základním tvarem byla 

lahvička s ovoidní výdutí a kratším hrdlem, buď se zužujícím se zaobleným dnem, 

nebo s nožkou. U foukaných balsamarií Římské říše se nožka již téměř nevyskytuje, 

výjimkou je tvar 6.5.15.42 

Na přelomu letopočtu postupně nahradila skleněná foukaná balsamaria hliněná, 

která sloužila jako hrobové dary, a stala se také levnou náhražkou kovových nádobek. 

První foukané tvary byly velmi jednoduché, s ovoidní výdutí, širší i užší, s plochým i 

špičatým dnem, a často lehce uskřinutým hrdlem. Okraj byl buď lehce vytočený ven, 

nebo plochý. V 1. stol. n. l. jsou balsamaria ještě poměrně malá, mají výšku do 15 cm. 

Na přelomu 1. a 2. stol. n. l. se začínají objevovat vyšší svíčková balsamaria s úzkým, 

dlouhým hrdlem. Takto vysoké úzké hrdlo mají také nově vyráběné Merkurovy 

lahvičky. Stále se vyrábějí i starší tvary. Ve 4. stol. n. l. se pak hodně prosazují vysoká 

zkumavkovitá balsamaria s rozšířením uprostřed celkové výšky. Zejména v Sýrii se 

vyrábějí dvojitá balsamaria, často zdobená skelnou nití, v 5. stol. n. l.  se  v této oblasti 

objevují balsamaria s nízkou kulovitou výdutí a vysokým hrdlem s ouškem, opět často 

zdobena skelnou nití. Po roce 400 n. l. se na východě objevují kulovitá balsamaria se 

štíhlým vysokým hrdlem, která snad navazují na dřívější svíčková balsamaria.  

 

 Keramičtí předchůdci skleněných balsamarií 

Keramická balsamaria nejčastěji nalézáme v hrobech doby helénistické a raně 

římské. Jen málo těchto balsamarií se užívalo v běžném životě, či jako votivní dary. 

Objevují se po celém území Římské říše, od Španělska až po Palestinu. Svou funkcí 

                                                 
41 Někdy se také označují jako lacrimaria (tj. „nádobky na slzy“) nebo unguentaria. Jména jsou odvozena od 
domnělého obsahu nádobek, byla vytvořena novodobými vědci. Starověký název pro balsamaria neznáme.  
42 Obr. 4 E 
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snad měla navazovat na hrobové lékythy, které byly častou součástí hrobové výbavy 

v klasickém období řecké kultury.  

V zásadě rozlišujeme dva základní typy keramických balsamarií: s nožkou a 

bez nožky. První vývojovou fází jsou balsamaria na nožce, nejstarší z nich mají 

kulovitou výduť a malou nožku, tento tvar měl snad napodobovat tvar amforisku, na 

rozdíl od něj však nemají ani nožku, ani vypouklý okraj. Pozdější pak mají vřetenovitý 

tvar. Ve východním středomoří se keramická balsamaria na nožce začínají objevovat 

na konci 4. stol. př. n. l., baňatá balsamaria s plochým dnem pak prvně nalézáme ve 

století druhém př. n. l.43 Na pohřebištích v Argu, Korintu a Stobi z 2. pol. 1. stol. př. n. 

l. se již objevují oba tvary současně, první baňatá balsamaria se také objevují 

v římských hrobech v Korintu (kolem roku 44 př. n. l.) a ze stejné doby také pocházejí 

balsamaria z Izraele a Jordánska. Většinou byly vyrobeny z hrubé hlíny, bez listru a 

nekvalitně vytočená. Někdy mají listrované hrdlo,44 vřetenovitá balsamaria mívají 

listrem tvořenou výzdobu spirálami a koncentrickými kružnicemi. Zde by mohlo jít o 

napodobení výzdoby na skleněných nádobách.  

Můžeme se domnívat, že k přechodu na baňatou formu balsamarií došlo po 

objevení foukaného skla, kdy se hrnčíři snažili napodobit skleněné tvary. Některé 

drobnější exempláře, vysoké 6 až 10 cm, mají vyšší štíhlé hrdlo a výduť s maximálním 

rozšířením ve spodní části, stejně jako nejstarší skleněná balsamaria.45 Taková známe 

např. ze Stobi, Athén, Samu nebo Palestiny. Vyšší exempláře (12 až 16 cm) mají 

ovoidní výduť a často napodobují tenkostěnné nádoby a lesklý povrch skla.46 Ty jsou 

běžné od konce 1. stol. př. n. l. do začátku 1. stol. n. l.  

Na pohřebištích 1. stol. n. l. se začínají objevovat současně jak balsamaria 

skleněná, tak keramická, během 1. stol. n. l. však výroba foukaného skla zlevňuje 

natolik, že keramická balsamaria téměř úplně mizí. Do 2. a 3. stol. n. l. se objevují už 

jen v Thrákii a na Kypru, kde je zejména populární tvar s velmi vysokým hrdlem, snad 

napodobujícím svíčková balsamaria.  

 

 Unguenta 

Jak již bylo řečeno, balsamaria se užívala na skladování parfémů, olejů a 

vonných mastí. Velká část z nich se našla v hrobech, neboť každý mrtvý potřeboval na 

                                                 
43 Viz O 476 (tab. 5, obr. 7 B)  
44 červená až červenohnědá barva listru 
45 Srovnání např. O 476 (tab. 5, obr. 7 B) s A 361 (tab. 2, obr. 6 B)  
46 Viz A 992 (tab. 8, obr. 10 B) 
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cestu do záhrobí vše potřebné pro posmrtný život, tedy i nezbytný parfém. Bohatí 

občané mívali parfémy v nádobkách ze stříbra či alabastru, s nástupem foukaného skla 

si pak mohli takovéto posmrtné dary dovolit i chudší obyvatelé říše.  

Slovo „unguenta“47 označovalo vonné masti, balzámy a oleje, užívané k očistě 

těla, ale také například k barvení vlasů, při chrámových a pohřebních ceremoniích.  

Známe parfémy jako rhodinum, iasminum, rosaceum, medesium, velmi luxusní byl 

také krokusový olej. Časté jsou také nálezy pozůstatků barevného prášku. Lidé ve 

starověku používali tyto oleje i dvakrát až třikrát denně, aby vůně nevymizela. Bohatí 

Řeci a Římané si své oleje nosili s sebou do lázní v krabičkách, kterým se říkalo 

narthecia. Lidé, kteří oleje vyráběli byly Římany nazýváni unguentarii. Hlavní 

složkou parfému byl olivový olej, do kterého se přidávaly výtažky z květin a vonných 

dřev, případně pižmo. Jako konzervační látka sloužila pryskyřice. V době helénistické 

a římské byly dílny na výrobu parfémů umístěny často v centru města, poblíž agory 

nebo na foru. V Římě jejich obliba stoupla spíše až na sklonku republiky a výroba se 

brzy rozšířila po celé Itálii. Palestina a Tusculum byly známy pro své parfémy z růží a 

fialek, v Gubbiu se vyráběly oleje lékařské. Hlavním parfumérským městem byla 

Capua, významným centrem se také staly Pompeje. Plinius považuje za nejlepší 

producenty růžového oleje Phaselis, Naples a Capuu.48 Podle něj je jsou největšími 

mistry ve výrobě parfémů Egypťané, Kampánie se však tomuto mistrovství velmi 

blíží.  

Výroba vonných olejů byla velmi výnosným obchodem zejména pro pěstitele 

oliv a růží, některé přísady, jak se můžeme dočíst u Plinia, byly v Římě velmi ceněny. 

Nejcennější balzámy z Judeje se mohly prodávat až za tisíc denárů, velmi ceněná byla 

také skořice a myrha.49 Diokleciánův edikt stanovil ceny růžového oleje na 80 denárů 

za libru,50 druhořadý olej měl stát 50 denárů a olej z kosatců 30 denárů.  

 

 Materiál a zdobení 

První balsamaria se vyráběla z hrubého, namodralého nebo nazelenalého skla 

plného nečistot. Toto obyčejné sklo se využívalo i nadále pro masovou levnou 

produkci. Nicméně luxusnější zboží se již brzy začalo barvit, populární byly tmavé 

odstíny skla, někdy žíhané barevnými proužky, a od 2. stol. n. l. se objevují rytím 

                                                 
47 odtud anglický název unguentarium 
48 Plinius st.; XIII/5 
49 Plinius st.; XII/111 - 123 
50 327 g 
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zdobené výdutě. Většinou šlo o jednoduché, koncentrické kružnice, někdy různě silné. 

V této době se také objevuje zdobení skelnou nití – kolem hrdla, někdy i kolem výdutě 

se omotala skelná nit vytvářející spirálu. Pro zvýraznění výzdoby byla tato výzdoba 

často v tmavším odstínu barvy balsamaria, případně barvy zcela jiné. Skelná nit se 

objevuje zejména ve výzdobě východních balsamarií, také se objevují různá 

dekorativní ouška. 

 

 Tvarová typologie 

Tvarová variabilita je u skla pochopitelně velmi široká, stále se objevují nové a 

nové tvary, které ještě nebyly v literatuře popsány. Může se jednat o nepovedené 

výrobky,51 nebo o lokální speciální produkci.52 Přesto se postupem času ustálilo 

několik základních tvarových forem, které nám dnes umožňují datování skleněných 

balsamarií.  

Kromě níže popsaných tvarů, lze také rozlišit několik základních typů okrajů. 

Jedná se o okraj zarovnaný a zahlazený pouze zahřátím, který u běžné produkce 

přetrval od 1. až do 4. stol. n. l. Dalším druhem je okraj, který se před dokončením 

znovu natavil a zesílil, ten se objevuje zejména v 1. a 2. stol. n. l. Třetím typem je 

trubkovitý okraj, jehož okraje byly zatočeny směrem dolů a přilepeny k hrdlu. 

Objevuje se opět v 1. a 2. stol. n. l. Dále rozlišujeme okraj plochý, okraj prstencovitý, 

v 1. stol. n. l. je poměrně častý jednoduše odstřižený okraj, jen lehce zahlazený.  

 

6.5.1. Balsamarium s baňatou výdutí a krátkým hrdlem 53 

Jedním z raných typů balsamarií je lahvička s kulovitou výdutí, lehce 

uskřinutým, nižším hrdlem a rozšířeným kruhovým okrajem, který se 

někdy upravoval zbroušením. Vyráběla se převážně z barevného skla, 

nejstarším příkladem může být balsamarium z Toscanelly z 1. stol. př. n. 

l.54 Dalším příkladem jsou tři balsamaria ze skupiny augustovských hrobek 

v Gens Titinia v Este,55 několik exemplářů bylo také nalezeno 

v augustovsko-tiberiovském hrobu v Locarnu. Některá jsou až téměř 

kónická, často s plochým dnem, různě se mění také délka hrdla. Tato 

                                                 
51 viz. O 484 (tab. 3 B, obr. 7 A) 
52 jako např. balsamaria s dvojitou výdutí, viz. kapitola 6.5.3. 
53 Issings – typ 6, obr. 1 A 
54 uloženo v Archeologickém muzeu ve Florencii. Zde je datováno do 3. – 2. stol. př. n. l., S. Issings jej však 
datuje do 1. stol. př. n. l.  
55 Dnes v Muzeo Atestino 
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barevná balsamaria se vyráběla až do 1. stol. n. l. a tvar se ve svých 

variantách objevuje po celé Římské říši. Z 1. pol. 1. stol. n. l. máme nálezy 

z Este, Morlungy nebo Fondo Pely, z 2. pol. 1. stol. n. l. pak z Locarna, 

Saints,56 a Hellange.57 Z konce 1. stol. n. l. pocházejí nálezy z Nijmegen, 

z Villy Benvenuti nebo z Este. Doloženy jsou také z Pompejí a Herkulanea. 

Na konci 1. stol. se rozšiřuje zejména modrozelená barva skla, která 

nakonec převáží. Tento vývoj je patrný na příkladech z Este a Pompejí. 

Tvar později zvolna přechází tvarově do typu 6.3.7. 

 

6.5.2. Balsamarium s prolamovanou výdutí 58 

Jedná se o lahvičku s nižším hrdlem, ostřeji odsazenými plecemi a 

výdutí prohnutou směrem dovnitř. Byla vyráběna foukáním do formy a 

stejně jako předchozí typ byla většinou ze skla barevného, neprůhledného. 

Období produkce těchto nádobek spadá do 1. až 2. stol. n. l., současně 

s předchozím typem, máme však málo datovatelných nálezů. Jeden je 

z Kolína nad Rýnem, z hrobu z 1. stol. n. l., jiný z Rhodu, nejspíše 

z neronovsko-vespasiánského období. Časté nálezy pocházejí z Aqileie, 

kde se pravděpodobně vyráběla. Tento typ se také mohl vyrábět formou 

nanášení skelné hmoty na hliněné jádro, s barevnými pásky a vkládanými 

zlatými plíšky. Část takto vyráběných balsamarií je nejspíše prací 

alexandrijských sklářů, není je však možné přesněji datovat.  

 

6.5.3. Balsamarium s dvojitou výdutí 59 

Již od 2. poloviny 1. stol. n. l. se vyrábějí balsamaria s dvojitě 

prohnutou výdutí, plochým dnem a vyšším, uskřinutým hrdlem. Výduť 

většinou dosahuje jedné třetiny až jedné poloviny celkové výšky, objevují 

se však i exempláře s výdutí zhruba do dvou třetin výšky. Tvar výdutě se 

vytvářel podobně jako uskřinutí hrdla. V Itálii se tyto tvary téměř 

nevyskytují, větší počet pochází z dílny v Pantikapaiu,60 jiný exemplář 

                                                 
56 skupina hrobu z Claudijsko-neronské doby 
57 tzv. „Druid´s Grove“ 
58 Issings – typ 7, obr. 1 B 
59 obr. 1 C 
60 Ćadík, Plzeň 1925 
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známe z Beth Sheanu v Izraeli.61 V Pantikapajské dílně se ve 2. pol. 2. stol. 

n. l. přetvářejí do tvaru balsamaria s kulovitou výdutí a jakousi nožkou, 

vzniklou stažením výdutě ve spodní části.62  

 

6.5.4. Trubkovité balsamarium s uskřinutým hrdlem 63 

Tento typ balsamaria se nejvíce objevuje v 1. stol. n. l. Má jen velmi 

mírně rozšířenou výduť, uskřinuté, dlouhé hrdlo a lehce rozšířený kruhový 

okraj. Většina má kulovité dno, objevují se však i nádobky se dnem 

plochým. Některé pozdější exempláře mají poměrně silný kulatý okraj, 

vodorovně zploštělý. Po polovině 1. stol. n. l. získávají značně na 

popularitě, a jejich výroba se rozšiřuje do všech koutů Římské říše. Většina 

z nich je vyrobena z obyčejného, modrozeleného skla. Ve velkém množství 

se nalezly v Pompejích a Herkulaneu. Nejmladší datovaný příklad pochází 

z pol. 1. stol. n. l. z Ventimiglia.64 Další jsou např. z Locarna, Hofheimu, 

Xantem nebo Nijmegen. Příklad pozdního balsamaria se zploštělým 

okrajem se nalezl ve Sphagionu. Nemladší nález pochází z Este a je 

datován do 2.stol. n. l.65 Tomuto tvaru také odpovídá O 47366 a A 982.67 

 

6.5.5. Balsamarium se špičatým dnem 68 

Tato balsamária mají kulovitou výduť zakončenou špičatým dnem, 

středně dlouhé hrdlo a kulatý okraj.  

a) Balsamarium s úzkým hrdlem 

Balsamarií tohoto tvaru není příliš mnoho a často se řadí ke 

tvaru č. 6.3.1. Jsou tenkostěnné, s kulatým, někdy hlazeným 

okrajem. Nejranější nález pochází z hrobu v Locarnu z tibero-

claudijské doby. Dále máme nálezy z Weisenau, Nijmegen a také 

z Pompejí. Dva exempláře nalezené v Pompejích mají špičaté dno 

zploštělé do jakési velmi nestabilní podstavy.  

                                                 
61 Roman Glassware in the University of Pennsylvania Museum 
62 Čadík, Plzeň 1925 
63 Issings – typ 8, obr. 1 D 
64 dnes uloženo v Museo Municipale 
65 dnes uloženo v Museo Atestino 
66 tab. 1 A, obr. 6 A 
67 tab. 6 A, obr. 8 B 
68 Issings – typ 9, obr. 1 E 
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Tento tvar nejvíce proslavilo balsamarium z Torrity 69 

z kamejového skla (bílá na modrém podkladě). Je na něm 

vyobrazena figurální scéna s dionýským iniciačním obřadem.  

b) Balsamarium s širokým hrdlem 

Těchto balsamárií je také velmi málo, některá mohou mít drobná 

tordovaná ouška. Exemplář bez uch máme z Locarna z hrobu 

tibero-claudijské doby. Další jsou například z Aquinca – zde se 

nejspíše jedná o italské importy. Pozdní nálezy pocházejí ze 3. a 4. 

stol. n. l. z Egypta.  

 

6.5.6. Kulovité balsamarium 70 

Původně se o těchto balsamariích někteří badatelé domnívali, že měla 

vyšší hrdlo, které se ulomilo a nezachovalo. Dnes víme, že hrdlo neměla a 

okraj byl nasazen ihned na výduti, která měla kulatý tvar. Tento malý otvor 

byl po naplnění balsamaria vonným olejem atp. opět zataven a pro otevření 

bylo potřeba zatavenou část odlomit. Proto se u téměř žádného exempláře 

okraj nezachoval, což vedlo ke zmíněným domněnkám o existenci hrdla.  

Neví se přesně, co se do nich ukládalo, v některých se dodnes zachovala 

vrstva bílého či červeného prášku. Podle Silvestriniho by se mělo jednat o 

směs vína a jakéhosi pryskyřičného materiálu, což ale není příliš 

pravděpodobné. Podle Kama se jedná o toaletní pudr, bez jakýchkoliv stop 

po mastné ingredienci. Chemický rozbor dal za pravdu druhému názoru.71  

Vyráběla se z tenkého, lehce nazelenalého  nebo bezbarvého skla, 

někdy z barevného průhledného skla. Některá mohou mít spirálovitou 

dekoraci ze skelné nitě neprůhledné bílé barvy. Nejstarší nálezy pocházejí 

z Locarna z 2. až 3. čtvrtiny 1. stol. n. l., další pocházejí z Nijmegen, 

Weisenau, Xanten, Pompejí, z konce 1. stol. n. l. pochází nález z Kolína 

nad Rýnem. Ve 2. stol. n. l. se již pravděpodobně nevyráběla, jediné 

exempláře pocházejí z hrobů v Kolíně nad Rýnem, které jsou datovány do 

2. stol. n. l., ovšem toto datování je velmi nepřesné.  

 

                                                 
69 dnes uloženo v Museo Archeologico ve Florencii 
70 Issings – typ 10, obr. 2 A 
71 Issings, S.; 26 
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6.5.7. Balsamarium s baňatou výdutí 72 

a) Hladké balsamarium 73 

Balsamarium s hladkou kulovitou výdutí, lehce prohnutým 

dnem, krátkým hrdlem a okrajem zahnutým dovnitř, navazuje na 

tvar 6.3.1. Některá jsou z barevného skla, ale většina byla vyráběna 

ze skla modrozeleného. Ranější exempláře mají větší odsazení hrdla 

a plecí, pozdější mají přechod pozvolnější. I přes tyto rozdíly je 

datování poměrně obtížné. Z Este pochází nádobka černé barvy,74 

která se nalezla v hrobu z poloviny 1. stol. n. l. Mnoho jich pochází 

také z Pompejí a Herkulanea, ze 2. stol. n. l. jsou lahvičky z Dúry 

Europos. Z Pompejí a z Kolína nad Rýnem známe dva exempláře 

vyrobené z vícebarevného skla. V prvním případě se jedná o 

modrobílé sklo, ve druhém jde o barevnou lahvičku s vloženými 

zlatými plíšky, vyrobenou na hliněném jádru, z 2. pol. 1. stol. n. l. 

Tomuto tvaru odpovídá A 983 75 a UP A.76 

b) Žebrované balsamarium 77 

Jedná se o stejný typ, pouze na výduti má toto balsamarium 

plastická žebra. Počátek výroby opět spadá do poloviny 1. stol. n. l., 

nálezy jsou např. z Pompejí, Nijmegen, či Dúry Europos.  

 

6.5.8. Balsamarium ve tvaru zkumavky 78 

V tomto případě jde o variaci tvaru 6.3.4. Úzká podlouhlá lahvička 

nemá jasně oddělené hrdlo od výdutě. Začíná se vyrábět ve 3. až 4. čtvrtině 

1. stol. n. l. a používá se až do století čtvrtého. Rané nálezy jsou např. 

z Pompejí, Herkulanea, odkud jich pochází velké množství, Sifnu nebo 

Zadaru. Z konce 2. stol. n. l. pocházejí balsamaria z Dúry Europos a Cany, 

z přelomu 4. a 5. stol. n. l. pochází nález ze Steinfortu.  

 

 

                                                 
72 Issings – typ 26; někdy také označováno jako balsamarium ve tvaru plamene 
73 obr. 2 B 
74 dnes uloženo v Museo Atestino 
75 tab. 6 B, obr. 8 C 
76 tab. 9 B, obr. 11 B 
77 obr. 2 C 
78 Issings – typ 27, obr. 2 D 
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6.5.9. Balsamarium 79  

Tento tvar se podobá tvaru 6.3.4., na rozdíl od něj má však ploché 

dno a lehce se rozšiřující výduť. Jistou podobnost můžeme vidět i ve tvaru 

6.3.1. Typově se dělí do dvou skupin, na balsamaria s výdutí do poloviny 

výšky, a na balsamaria s výdutí vyšší.  

a) Balsamarium s výdutí do poloviny výšky 80 

Vývoj tohoto tvaru začíná u výdutě s výškou do poloviny 

celkové výšky nádobky. Vyrábí se převážně z tenkostěnného skla 

od konce 1. stol. n. l. pravděpodobně do konce 3. stol. n. l. 

Datovatelné nálezy pocházejí z Locarna, Pompejí, Herculanea, 

Dúry Europos, Priéné nebo Sifnu, ty pocházejí z konce 1. stol. n. l., 

z přelomu 2. a 3. stol. n. l. jsou nálezy z Karanis a Wa´r Abu Es 

Safa. 

Některá balsamaria mají výzdobu tvořenou  barevnými pruhy, 

která se objevuje i na ranějších příkladech, které jsou však špatně 

datovatelné. Většina takto zdobených balsamarií má výšku do 15 

cm. Častý je smrčkový vzor z neprůhledného bílého skla, na žlutém 

podkladě.81 Nálezy z pohřebiště Cavarzere 82 jsou nejspíše již 

z augustovského období. Tyto nádobky mají plochý okraj zatočený 

dovnitř.  

b) Balsamarium s výdutí do jedné čtvrtiny až jedné třetiny výšky 83 

Tento typ se vyvinul z předchozího a jeho výroba přetrvala déle, 

až do 4. stol. n. l. Příklady známe z Locarna, Pompejí, Sifnu, Dúry 

Europos, Priéné, Karanis, Nimes, Saint Rémy, Colchestru atd. – 

nálezy z těchto míst jsou z přelomu 1. a 2. stol. n. l. V domech 

v Karanis se nalezly fragmenty těchto balsamarií datované od 1. až 

do 4. stol. n. l.  

 

 

 

                                                 
79 Issings – typ 28 
80 obr. 2 E 
81 např. exponáty v muzeu v Lyonu, Avignonu nebo Este 
82 dnes uloženo v muzeu v Este 
83 obr. 2 F 
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6.5.10. Svíčkové balsamarium 84 

Tato balsamaria se vyznačují dlouhým štíhlým hrdlem a dělí se dále 

ještě na několik typů. Začínají se objevovat od konce 1. stol. n. l.   

a) Balsamarium se zvoncovitou výdutí a uskřinutým hrdlem 85 

Tento tvar balsamarií se objevuje zejména ve východních 

centrech, dá se ale nalézt i jinde v Římské říši. Většina z nich má 

dlouhé štíhlé hrdlo, některá mohou mít hrdlo krátké, těch je však 

podstatně méně. Příklady pocházejí z Dúry Europos, Wa´r Abu Es 

Safa nebo z Jeruzaléma. Objevují se od konce 1. do 3. stol. n. l. 

Tomuto tvaru odpovídá A 361,86 O 475 87 a O 482.88 

b) Balsamarium s nízkou širokou výdutí a uskřinutým hrdlem 89 

Jedná se o nejčastější tvar balsmaria, nálezy jsou však špatně 

datovatelné. Pravděpodobně se začala vyrábět na konci 1. stol. a 

přetrvala až do století třetího. Rané nálezy pocházejí z Este a 

Locarna (přelom 1. a 2. stol. n. l.), více příkladů je pozdějších, z 2. 

pol. 2. stol. n. l. jsou to nálezy z Colchestru, Karanis či Dúry 

Europos. Tomuto tvaru odpovídá A 984.90  

c) Balsamarium s hrdlem pozvolně se rozšiřujícím ve výduť 91 (tzv. 

balsamarium ve tvaru palice) 

Tento tvar se objevuje ve stejné míře jak na východě, tak na 

západě Římské říše. Některé exempláře nemají výduť o moc širší 

než hrdlo, jiné se směrem dolů rozšiřují. Mohou být vysoké i 

podsadité, některé jsou silnostěnné a velmi masivní. Objevují se od 

konce 1. do 3. stol. n. l. Příklady pocházejí z Dúry Europos, Karanis 

a Remagen. Tomuto tvaru odpovídá MT O 483.92 

 

 

                                                 
84 Issings – typ 82 
85 obr. 3 A 
86 tab. 4 A, obr. 7 C 
87 tab. 2 A, obr. 6 B 
88 tab. 2 B, obr. 6 C 
89 obr. 3 B 
90 tab. 7 A, obr. 9 
91 označováno také jako balsamarium ve tvaru kyje, obr. 3 C 
92 tab. 3 A, obr. 6 D 
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d) Balsamarium s nízkou kónickou výdutí 93 

Tvar tohoto balsamaria navazuje na svíčková balsamaria 

s uskřinutým hrdlem. Nejranější příklady tohoto typu se objevují již 

na konci 1. stol. n. l., ty pocházejí např. z Dúry Europos a pohřebišť 

na Palazzo Vercellese a Almese. Většina nálezů však spadá až do 

pozdější doby. Z Fresinu pochází nádoba s nečitelným kolkem na 

dně a datuje se do konce 2. stol. n. l. Z přelomu 2. a 3. stol. n. l. 

pocházejí nálezy z Trieru, Nijmegen, Kolína nad Rýnem, Heerlenu 

nebo Tirlemont-Avendoren. Podsaditější exempláře jsou z Chestru 

a Torre di Bairo.  

 

6.5.11. Balsamarium s kulatým dnem 94 

Nezdobená balsamaria tohoto tvaru mohou připomínat tvar 6.3.5., není 

však jisté, zda z nich tvarově vychází nebo ne. Jsou to lahvičky s ovoidní 

výdutí, lehce uskřinutým hrdlem a kulatým okrajem.  

Nezdobené nálezy pocházejí z Remagen (přelom 2. a 3. stol. n. l.), 

Carnunta (3. stol. n. l.) a Ehrangu (3. až 4. stol. n. l.).  

Mohou být také zdobena hlubokými vroubky na výduti, jejich 

nejranější nález pochází z 2. pol. 1. stol. n. l. z pohřebiště v Crescentinu a 

objevují se až do století čtvrtého.  

 

6.5.12. Merkurovy lahvičky 95 

Tato nádobka dostala své jméno podle značky obchodníků, které se 

objevují na dně některých exemplářů. Jde o provinční vyobrazení Merkura 

s váčkem s penězi a někdy také s beranem, kohoutem, nebo želvou. 

V rozích čtverhranné podstavy jsou pak iniciály. Lahvička má 

čtverhrannou výduť a vysoké štíhlé hrdlo se širokým okrajem, objevují se 

však i příklady s nízkým hrdlem.96 Většina z nich je tenkostěnná, objeví se 

však i nádobky silnostěnné. Jsou vesměs ze žlutozeleného skla, které je u 

všech složením velmi podobné a je pravděpodobné, že všechny pocházejí 

                                                 
93 obr. 3 D 
94 Issings – typ 83, obr. 4 A 
95 Issings – typ 85, jako typ balsamaria je označuje Kisa, II, 325; obr. 4 B 
96 viz. Čadík 
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z jedné dílny. Známe je i z vyobrazení na dobové skulptuře, jako je např. 

hrobový reliéf v Sens Museum.  

Merkurovy lahvičky se začínají objevovat již v 1. stol. n. l., jako jsou 

např. nálezy z dětského hrobu v Saint Rémy, nebo z Le Pouzin. Pozdější 

příklady pocházející z Chesters, Cany, Trieru (ze svatyně Apollóna a 

Sirona, na dně je kolek s Merkurem a písmeny C. M. H. R.) a Aquileie, 

jsou ze 2. stol. n. l. Ze Simpelveldu pochází nádobka s kolkem se dvěma 

kohouty a nápisem EUHODIA a datuje se do 3. stol. n. l. Ze 3. až 4. stol. n. 

l. pochází nález z Carnunta. Z římské villy v Mettetu pochází nález 

lahvičky se stěnami zužujícími se směrem dolů. Po stranách je výzdoba 

ornamenty ve tvaru blesku, s iniciálami MINC nad nimi. Datuje se do 2. a 

3. stol. n. l.  

 

6.5.13. Balsamarium s maximální výdutí v polovině výšky 97 

Dlouhé, štíhlé lahvičky s kulatým dnem a s rozšířením zhruba 

v polovině celkové výšky se stávají součástí běžné produkce ve 4. stol. n. l. 

Někdy mohou mít prolamovanou výduť. Objevují se v poměrně hojném 

počtu, ale ne mnoho jich je spolehlivě datovaných. Známe je např. z Kolína 

nad Rýnem, Modeny a Strasbourgu.  

 

6.5.14. Vysoké balsamarium s dlouhou, úzkou výdutí 98 

Dalším tvarem, objevujícím se až ve 4. stol. n. l. je balsamarium 

s krátkým, většinou uskřinutým, hrdlem, širším plochým okrajem a velmi 

dlouhou výdutí, až do čtyř pětin výšky, není však o mnoho širší než hrdlo. 

Dno je buď kulaté, nebo ploché. Jeden exemplář je uložen v Pennsylvania 

Museum.99 

 

6.5.15. Balsamarium na nožce 100 

Tento tvar vychází ze starších Egyptských balsamárií. Výduť se 

směrem dolů rozšiřuje a je nasazena na nožce. Často jsou zdobena dvěma 

oušky, případně jedním držadlem jako košík. Mohou být bezbarvá, 

                                                 
97 Issings – typ 105; obr. 4 C 
98 obr. 4 D 
99 Roman Glassware in the University of Pennsylvania Museum 
100 Kisa, III; obr. 4 E 
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nazelenalá nebo hnědá, zdobena skelnou nití v jiné barvě. Vyrábět se začala 

pravděpodobně až ve 3. stol. n. l., kromě exemplářů z Gallie známe i 

příklady ze Sýrie.  

 

6.5.16. Dvojitá balsamaria 101 

Dvojitá balsamaria tvoří zvláštní skupinu těchto nádob. Původně vyšly 

ze zkumavkovitých balsamarií. Vznikli ohnutím takového balsamararia 

v půli a spojením uprostřed. Někdy má každá polovina své vlastní košíkové 

ucho,  jindy mají jen jedno společné, výzdobu doplňují dvě postranní ucha. 

Užívá se většinou bezbarvé sklo, také modravé, zlatohnědé a nafialovělé 

sklo. Časté je také zdobení skelnou nití, kterou bývá omotaná výduť. Jejich 

řecký název je διλεκυθοι, doslova tedy „dvojité lékythy“, v odborné 

literatuře se také někdy označují jako „syrská balsamaria“. Tento tvar má 

vzor v hliněných předlohách, které se poměrně často vyskytují 

v egyptských hrobech. Objevují se převážně v Sýrii, v ostatních částech 

Římské říše jen velmi výjimečně, např. v Gallii a v Porýní. Tento tvar se 

objevuje až ve 4. stol. n. l. a vyrábí se ještě ve století pátém.  V době po 

zániku západořímské říše dochází k jejich modifikaci v balsamaria trojitá, 

někdy i vícečetná.  

 

6.5.17. Balsamaria s velmi vysokým štíhlým hrdlem 102 

Balsamaria s kulovitou výdutí s prohnutým dnem a velmi štíhlým, 

vysokým hrdlem bez okraje se začínají objevovat až po roce 400 n. l. ve 

východních provinciích, zejména Sýrii. Vyráběla se převážně z modrého 

nebo modrozeleného skla, často tenkostěnného, hrdlo mohlo být zdobeno 

skelnou nití, výduť je buď hladká, nebo s prolamovaným vzorem. Tento 

tvar vznikl na sklonku Římské říše jako jeden z předchůdců pozdější 

východní produkce raného středověku a přetrvává tedy až do 7. stol. n. l. 

Konkrétní nálezy známe např. z Beth Sheanu v Izraeli.103 

 

 

                                                 
101 u nás např. v Zounkově sbírce Podlipanského muzea v Českém Brodě; obr. 5 A 
102 obr. 5 B 
103 Roman Glassware in the University of Pennsylvania Museum 
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6.5.18. Štíhlé balsamarium s ouškem  

Jedná se o vyšší balsamarium s malou kulovitou výdutí, jehož okraj 

zakončuje kruhové ouško. Většinou jsou z modrozeleného skla, zdobené 

spirálami ze skelné nitě. Začínají se vyrábět po roce 400 n. l. na východě, 

zejména v Sýrii. Datované exempláře pocházejí např. z Nazarethu v Izraeli, 

z 5. stol. n. l. 104 

 

7. Pokračování římské tradice 

 

Po zániku západořímské říše samozřejmě sklářské umění nemizí, ale přetrvává, 

na východě v umění byzantském, na západě dosahuje vysoké kvality sklo franské. V 7. 

stol. n. l. se vytvářejí dvě hlavní sklářské tradice – islámská a franská, které utvářejí 

sklářství ve středověku. V prvních stoletích po pádu Říma navazuje sklářství na 

římskou tradici, silně se však redukuje počet tvarů, přechází se od pestrých barev zpět 

k přírodní zelené a zelenomodré, sklo je poměrně nekvalitní, plné nečistot a 

vzduchových bublinek. Z výzdoby přetrvává pouze zdobení aplikami, skelnou nití a 

dekor vzniklý při foukání do formy. Po dlouhé době se také začíná měnit chemické 

složení skla. Návrat ke starým antickým tvarům a formám skleněných nádob přichází 

znovu na konci 19. stol. spolu s historismem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Roman Glassware in the University of Pennsylvania Museum 
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Římské sklo ze sbírek Městského muzea v Moravské Třebové, 

Vlastivědného muzea v Olomouci a katedry historie Univerzity Palackého 

v Olomouci 

 

1. Úvod 

 

V roce 2004 jsem byla přizvána ke zpracování sbírky  v MT a k pomoci při 

realizaci výstavy z této sbírky. Výstava proběhla v květnu až říjnu 2005 v Rytířském sále 

zámku v Moravské Třebové a podařilo se k ní také získat spolupráci s VMO. Ani tato 

sbírka, čítající více než sto předmětů nebyla dříve odborně zpracována. U obou 

zmíněných sbírek došlo v minulosti, až na malé výjimky, pouze ke katalogizaci. Díky ní je 

alespoň částečně možné zjistit, co vše původně sbírky obsahovaly. Jiná situace panuje na 

Universitě Palackého, kde je většina předmětů již odborně zpracována, nebyl však dosud 

vytvořen elektronický soupis sbírky. 

 

2. Historie sbírek 

 

2.1.Městské muzeum v Moravské Třebové 

Muzeum v Moravské Třebové začalo vznikat již roku 1872, kdy byl založen 

Spolek pro další vzdělávání obchodnického a živnostnického stavu, k jehož cílům 

patřilo i budování muzejních sbírek. Mecenášem muzea se roku 1902 stal místní 

rodák, Ludwig Anton Artur Holzmeister (později se podepisoval Ludwig Vinzenz), 

pocházející po matce z měšťanského rodu Wondrů.105 Ačkoliv se ještě v dětství 

odstěhoval s rodiči do Klagenfurtu a později žil v New Yorku, celý život své rodné 

město navštěvoval a podporoval zde žijící Němce. Již roku 1893 zde založil sirotčí 

nadaci a poskytoval také jednorázové finanční příspěvky, největší pravděpodobně na 

stavbu lázní (1911). Na počátku 20. století dal postavit budovu městského muzea 

(dokončeno roku 1906), kam hojně přispíval zasíláním sbírkových předmětů ze svých 

cest - zejména z Asie, Afriky a Oceánie. Roku 1911 nebo 1912 se vydal se svou 

manželkou na cestu do Tunisu a Egypta, odkud přivezl muzeu významnou kolekci 

egyptských starověkých památek, která byla slavnostně předána v květnu 1912. Ve 

                                                 
105 Více k historii rodiny: Martínková; Ošanec; 1996 
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výroční zprávě za rok 1912 je, mimo jiné, zapsáno, že daroval do muzea čtyři skleněné 

lahvičky.106 Tato návštěva Moravské Třebové byla pravděpodobně v Holzmeisterově 

životě poslední. 

Další, kdo přispěl do Moravskotřebovské sbírky římského skla, byl Fritz 

Phylipp. Sloužil jako zásobovací důstojník u rakousko – uherského námořnictva. Jeho 

sbírka pochází z Malé Asie, konkrétně ze Smyrny.107 Jeho příbuzní Josef a Marie 

Phylipp byli zakládacími členy již zmíněného Vzdělávacího spolku.  

Předmětů, zahrnovaných do antické sbírky MT, označované jako Malá Asie, je 

necelých dvacet. Nalezneme zde hliněné lampy, skleněné nádobky, ale i fragmenty 

plastiky. Větší část sbírky je pak zahrnuta mezi předměty sbírky archeologické. V ní je 

navíc řada bronzových předmětů a keramiky. Třetí část sbírky tvoří mince, které jsou 

součástí numizmatické sbírky.  

 

2.2.Vlastivědné muzeum v Olomouci 

Sbírka ve VMO pochází původně ze tří samostatných zdrojů, k jejichž sloučení 

došlo v roce 1951. Těmito zdroji je Městské muzeum, Cyrilometodějská bohoslovecká 

fakulta UP v Olomouci a Vlastenecký spolek muzejní v Olomouci. Prvně byla sbírka 

zpracována v 60. letech 20. stol. Janem Benešem a Zorou Trňáčkovou. První z nich 

předměty určil, druhá pak pořídila soupis sbírky. Při určování se Beneš soustředil na 

hrubou typologii, případně blíže určil snadno dohledatelné předměty. V roce 2000 pak 

převedl soupis do elektronické podoby Tomáš Motlíček.108 Z přírůstkových knih se 

dochoval pouze zlomek, zmizely pravděpodobně během 2. světové války. 

První muzeum bylo v Olomouci založeno roku 1848 při nedělní škole pro 

tovaryše, ta byla tři roky na to zavřena a s ní zaniklo i muzeum. Roku 1873 bylo 

založenou Umělecko-průmyslové muzeum (Das Franz Joseph Gewerbe Museum). O 

šest let později vzniklo Městské historické muzeum. Roku 1908 bylo otevřeno 

Městské přírodovědné muzeum (Das Erzherzog Joseph Ferdinand Museum). Vedle 

předchozích „velkých“ muzeí působil v Olomouci od roku 1883 Vlastenecký spolek 

muzeí, jehož sbírky daly vzniknout Vlastivědnému muzeu v Olomouci. Roku 1924 

                                                 
106 Dnes se v muzeu nacházejí pouze tři exempláře. 
107 Výroční zpráva Vzdělávacího spolku za rok 1904 
108 Zprávy vlastivědného muzea v Olomouci č. 282; 2001 
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byla sloučena tři muzea – umělecko-průmyslové, přírodovědné a historické, čímž 

vzniklo městské muzeum. Ke konečnému sloučení muzeí došlo v roce 1951.109 

Antická sbírka VMO obsahovala jak předměty středomořské, tak egyptské, 

které jsou dnes uloženy v pražském Náprstkově muzeu.110 U některých částí sbírky se 

bohužel nepodařilo zjistit, ze kterého ze čtyř v Olomouci původně působících muzeí 

pocházejí.  

 

2.3.Katedra historie University Palackého v Olomouci 

Antickou sbírku uloženou na katedře historie University Palackého v Olomouci 

představují především mince, kterých je více než tři sta a pocházejí většinou z doby 

římského císařství. Kromě mincí se ve sbírce nalézají čtyři skleněné nádobky, busta 

císaře Traiána přetesaná na Konstantina111 a černofigurová amfora. O historii sbírky a 

jejím nabytí před 19?? není nic známo.  

 

3. Katalog sbírek 

 

3.1.Městské muzeum v Moravské Třebové 

3.1.1. Balsamarium raného typu, štíhlé, s velmi mírně se rozšiřující výdutí 

zakončenou  kulatým dnem. Hrdlo je poškozené, část chybí a další je 

odlomena, chybí také část okraje. Barva je zeleno modrá, povrch je zhruba ze 

dvou třetin pokryt vrstvou vytvořenou degradací skla. Pochází 

z Holzmeisterovy sbírky. 

Lze datovat na základě předmětů v Staatliche Kunstsammlungen Kassel, inv. 

G 54,112 G 58,113 G 164,114 G 59,115 G 55,116 G 53,117 G 321,118 G 203 119 a 

vyobrazení v knize Szkla Starozytne.120 

Výška 10,3 cm; max. šířka 2 cm; šířka okraje 1,85 cm. 

                                                 
109 Kollmann; 3 
110 celým názvem: Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. 
111 Od 80. let přechodně uložena na Masarykově universitě v Brně. 
112 Boosen, M.; 47 
113 Boosen, M.; 48 
114 Boosen, M.; 48 
115 Boosen, M.; 48 
116 Boosen, M.; 48 
117 Boosen, M.; 48 
118 Boosen, M.; 51 
119 Boosen, M.; 52 
120 Filarska, B.; 187; 194 
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Foukané; Kartágo; 1. – 2. stol. n. l.; Městské muzeum v Moravské Třebové; 

inv. č. O 473 121 

 

3.1.2. Silně tepelně deformované balsamarium, původně pravděpodobně 

s trojúhelníkovitou podstavou. Pak by se dalo datovat od pol. 1. do 3. stol. n. l., 

na základě typologie podle S. Issings. Z jedné strany je zploštělé, barva 

zelenomodrá, opět s viditelnou degradací skla. Pochází z Holzmeisterovy 

sbírky. 

Výška 9,7 cm; max. šířka 3,1cm. 

Foukané; Kartágo; 1. – 3. stol. n. l.; Městské muzeum v Moravské Třebové; 

inv. O 474 122 

 

3.1.3. Původně se nejspíše jednalo o tzv. svíčkové balsamarium, zachovala se ovšem 

pouze výduť s malou částí hrdla. Výduť je kulovitá a poměrně široká. Střep 

nádoby je relativně silný, barva téměř tyrkysová, povrch skla je na některých 

místech degradován. Pochází z Holzmeisterovy sbírky. 

Lze datovat na základě předmětů v Corning Museum of Glass, inv. 95.1.91,123   

71.1.17.124 

Výška 7,15 cm; max. šířka 6,5 cm. 

Foukané; Kartágo; konec 1. – 3. stol. n. l.; Městské muzeum v Moravské 

Třebové; inv. č. O 475 125 

 

3.1.4. Balsamarium s chybějícím okrajem a velmi tenkým střepem. Výduť se 

pozvolna rozšiřuje, hrdlo je velmi úzké a lehce zúžené, dno je výrazně 

prohnuté. Barva přechází od světle šedé, přes modravou po tmavou 

šedočernou. Dar Fritze Phylippa.  

  Lze datovat na základě předmětů v Staatliche Kunstsammlungen Kassel, inv. 

G 12,126 G 184,127 G 16.128 

Výška 9,4 cm; max. šířka 5 cm; šířka hrdla 1,3 cm. 
                                                 
121 tab. 1 A, obr. 6 A 
122 tab. 1 B 
123 Whitehouse, D.; vol. 1; 151 
124 Whitehouse, D.; vol. 1; 157 
125 tab. 2 A, obr. 6 B 
126 Boosen, M.; 54 
127 Boosen, M.; 55 
128 Boosen, M.; 67 
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 Foukané; 1. – 2. stol. n. l.; Městské muzeum v Moravské Třebové; inv. O 

482129 

     

3.1.5. Balsamarium z lehce nazelenalého, velmi světlého skla. Hrdlo se pozvolna 

mění ve výduť, která je trojúhelníkovitého tvaru. Okraj, z kterého se zachovala 

jen malá část, byl vzhledem k velikosti nádobky poměrně široký, dno je lehce 

prohnuté. Dar Fritze Phylippa. 

Lze datovat na základě předmětů v Staatliche Kunstsammlungen Kassel, inv. 

G 74 130 a vyobrazení v knize Szkla Starozytne.131 

Výška 8,5 cm; max. šířka 3,7 cm. 

Foukané; 1. – 4. stol. n. l.; Městské muzeum v Moravské Třebové; inv. O 

483132 

 

3.1.6. Nádobka ze světlého, modrozeleného skla. Chybí okraj, dno je lehce prohnuté, 

výduť je oproti hrdlu značně rozšířena a je velmi nízká. V oblasti nasazení 

hrdla je výduť prohnutá – tento tvar nezapadá do klasické typologie, z 

nepravidelnosti nádobky lze usuzovat, že k deformaci došlo již při výrobě, 

původně se snad mělo jednat o balsamarium s baňatou výdutí. Dar Fritze 

Phylippa. 

Výška 4,7 cm; max. šířka 4,5 cm; šířka hrdla 1,25 cm. 

Foukané; 1. – 3. stol. n. l.; Městské muzeum v Moravské Třebové; inv. O 

484133 

 

3.1.7. Balsamarium původně tzv. svíčkového typu, podobné 3.1.3. Zachovala se opět 

pouze široká výduť, znatelně se rozšiřující, s plochým dnem a malá část hrdla. 

Střep je silný, povrch světle šedý až modrý, na malých ploškách se pak 

objevuje degradace skla. 

Lze datovat na základě předmětů v Corning Museum of Glass, inv. 95.1.91,134 

71.1.17.135 

                                                 
129 tab. 2 B, obr. 6 C 
130 Boosen, M.; 57 
131 Filarska, B.; 207 
132 tab. 3 A, obr. 6 D 
133 tab. 3 B, obr. 7 A 
134 Whitehouse, D.; vol. 1; 151 
135 Whitehouse, D.; vol. 1; 157 
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Výška 7,7 cm; max. šířka 8,2 cm; šířka hrdla 3,7cm. 

Foukané; Řím; konec 1. – 3. stol. n. l.; Městské muzeum v Moravské Třebové; 

inv. A 361136 

 

3.1.8. Nožka poháru ze slabě namodralého, hladkého skla. Střep je poměrně silný, 

dno prohnuté.  

Lze datovat na základě předmětů v Corning Museum of Glass, inv. 59.1.5,137 

52.1.71.138 

Výška 4,95 cm; max. šířka 5,8 cm. 

Foukané, 4. – 5. stol. n. l.; Městské muzeum v Moravské Třebové; inv. A 

360139 

 

3.1.9. Balsamarium z načervenalé hlíny s dolů se rozšiřující výdutí a hrdlem, které je 

opticky odsazeno drážkou. Povrch je pokryt řidší hliněnou polevou, na 

některých částech se nezachovala. Dno je zdobenou rytou spirálou. Horní část 

hrdla a okraj chybí. Dar Fritze Phyllipa.  

Lze jej datovat na základě studie V. R. Anders-Stojanović. 

Výška 7,5 cm; síla střepu 0,35 cm; max. šířka 5,5 cm. 

Řím; 2. stol. př. n. l. – 1. stol. n. l., Městské muzeum v Moravské Třebové; inv. 

č. O 476140  

 

3.2.Vlastivědné muzeum v Olomouci 

3.2.1. Štíhlé balsamarium ze slabě namodralého, čirého skla, hrdlo je uskřinuté, lehce 

se rozšiřující výduť je zakončena kulatým dnem, okraj chybí. Je v něm 

zachovaný obsah popela. Dar J. Kramáře, původní uložení ve Vlastivědném 

spolku muzejním v Olomouci. 

Lze datovat na základě předmětů v Staatliche Kunstsammlungen Kassel, inv. 

G 58,141 G 164,142 G 59,143 G 55,144 G 53,145 G 231,146 dále v Corning Museum 

of Glass, inv. 76.1.150 147 a vyobrazení v knize Szkla Starozytne.148 

                                                 
136 tab. 4 A, obr. 7 C 
137 Whitehouse, D.; vol. 1; 101 
138 Whitehouse, D.; vol. 1; 105 
139 tab. 4 B, obr. 8 A 
140 tab. 5, obr. 7 B 
141 Boosen, M.; 48 
142 Boosen, M.; 48 
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Výška 7,8 cm; max. šířka 1,95 cm; šířka hrdla 0,95 cm. 

Foukané; Pompeje; 1. pol. 1. stol. n. l. - před r. 79 n. l..; Vlastivědné muzeum 

v Olomouci; inv. A 982149 

 

3.2.2. Balsamarium z modrozeleného skla, má poměrně krátké hrdlo, deformovaná 

výduť je zakončena kulatým dnem. Okraj je nálevkovitě rozevřen. Na povrchu 

jsou zbytky šedé popelovité hlíny. Dar J. Kramáře, původní uložení ve 

Vlastivědném spolku muzejním v Olomouci.  

Lze datovat na základě předmětů v Staatliche Kunstsammlungen Kassel, inv. 

G 56,150 G 62,151 G 61,152 G 63,153 G 230.154 Dále v Corning Museum of Glass, 

inv. 95.1.93,155 53.1.5,156 58.1.31 157 a na vyobrazeních v knize Szkla 

Starozytne.158 

Výška 6 cm; max. šířka 2,3 cm; šířka hrdla 1,1 cm; šířka okraje 1,5 cm. 

Foukané; Pompeje; 1. pol. 1. stol. n. l. – 79. n. l.; Vlastivědné muzeum 

v Olomouci; inv. A 983159 

 

3.2.3.  Balsamarium tzv. svíčkového typu s dlouhým štíhlým hrdlem. Okraj je lehce 

deformován, ohnutý směrem dolů. Na prohnutém dně je patrná degradace skla. 

Výduť má trojúhelníkovitý tvar. Barva je zlatavá s odstíny hnědé. Původní 

uložení v Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. 

Lze datovat na základě předmětu v Staatliche Kunstsammlungen Kassel, inv. 

G 32.160 Dále v Petrie Museum in London, inv. UC 2343.161 

                                                                                                                                                         
143 Boosen, M.; 48 
144 Boosen, M.; 48 
145 Boosen, M.; 48 
146 Boosen, M.; 51 
147 Whitehouse, D.; vol. 1; 139 
148 Filarska, B.; 187; 194 
149 tab. 6 A, obr. 8 B 
150 Boosen, M.; 47 
151 Boosen, M.; 50 
152 Boosen, M.; 50 
153 Boosen, M.; 50 
154 Boosen, M.; 51 
155 Whitehouse, D.; vol. 1; 129 
156 Whitehouse, D.; vol. 1; 129 
157 Whitehouse, D.; vol. 1; 138 
158 Filarska, B.; 200 
159 tab. 6 B, obr. 8 C 
160 Boosen, M.; 58 
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Výška 17 cm; max. šířka 6,6 cm; šířka hrdla 1,7 cm; šířka okraje 3,2 cm. 

Foukané; Řím; konec 1. – 3. stol. n. l.; Vlastivědné muzeum v Olomouci; inv. 

A 984162 

 

3.2.4. Nádobka ze světlemodrého skla s kulovitou výdutí a prohnutým dnem. Hrdlo 

se směrem vzhůru lehce rozšiřuje, v horní části je zdobeno spirálou vytvořenou 

skelnou nití, tato dekorace je na některých místech sedřena. Původní uložení 

v Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. 

Lze datovat na základě předmětu v Corning Museum of Glass, inv. 86.1.11.163 

Další paralela se nachází na internetových stránkách obchodu E-bay.164 

Výška 10,4 cm; max. šířka 5,1 cm; výška výdutě 3,5 cm; šířka okraje 3,15cm. 

Foukané; Řím; 3. – 4. stol. n. l.; Vlastivědné muzeum v Olomouci; inv. A 

985165 

 

3.2.5. Balsamarium ze světle hnědé hlíny je slepené z řady střípků. Výduť je vakovitá 

s plochým dnem, hrdlo štíhlé a vysoké s rozšiřujícím se okrajem.  

 Lze jej datovat na základě studie V. R. Anders-Stojanović. 

 Výška 12, 3 cm;  max. šířka 4,8; šířka okraje 2,7; tloušťka střepu 0,35. 

Řím; 1. stol. př. n. l. – 1. stol. n. l., Vlastivědné muzeum v Olomouci; inv. č. A 

992166 

 

3.3.Katedra historie University Palackého v Olomouci167 

3.3.1. Nádobka ze zeleného, neprůhledného skla. Široké hrdlo bez okraje je křivě 

nasazené, plece ostře odsazeny. Výduť se směrem dolů zužuje. 

Lze datovat na základě vyobrazení v knize Szkla Starozytne.168 

 Výška 8,3 cm; max. šířka 5,7 cm; šířka hrdla 3,1 cm. 
                                                                                                                                                         
161

http://www.petrie.ucl.ac.uk/detail/details/index_no_login.php?objectid=UC2343&accesscheck=%2Fdetail%2
Fdetails%2Findex.php; 8.3. 2007 
162 tab. 7 A, obr. 9 
163 Whitehouse, D.; vol. 2; 166 
164 http://cgi.ebay.com/Roman-Light-Green-Glass-Bottle-circa-3rd-Century-
AD_W0QQitemZ110027849507QQihZ001QQcategoryZ37907QQtcZphotoQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayph
otohosting; 8.3. 2007 
165 tab. 7 B, obr. 10 A 
166 tab. 8, obr. 10 B 
167 Jsou známa pouze některá inventární čísla, značení pro tuto sbírku je pracovní, v závorkách jsou uvedena 
čísla nacházející se na předmětech. V závěrečné fázi katalogizace dostanou předměty pravděpodobně nová 
inventární čísla. 
168 Filarska, B.; 108 
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 Foukané; Řím; 3. – 4. stol. n. l.; katedra historie University Palackého 

v Olomouci; inv. A169   

  

3.3.2. Miniaturní balsamarium s postupně se rozšiřující výdutí a rovným dnem. Barva 

skla je světle zelená, na hrdle jsou zevnitř usazeny zbytky nečistot. 

Lze datovat na základě předmětů v Staatliche Kunstsammlungen Kassel, inv. 

G 230,170 G 186.171 Další paralely se nalézají v Corning Museum of Glass, inv. 

54.1.116,172 51.1.99,173 86.1.15 174 a na vyobrazení v knize Szkla Starozytne.175 

Výška 3,8 cm; max. šířka 1,9 cm; šířka hrdla 0,8 cm; šířka okraje 1,3 cm. 

Foukané; Řím; 1. – 2. stol. n. l.; katedra historie University Palackého 

v Olomouci; inv. B (119)176 

 

3.3.3. Miniaturní vakovitá nádobka s poměrně silným střepem, z modrozeleného 

skla. Široký okraj je částečně odlomen.  

Lze datovat na základě předmětů v Corning Museum of Glass, inv. 

54.1.150,177 54.1.124.178 Dále se paralely nachází v Petrie Museum of London, 

inv. UC 22213 179 a v Pennsylvania Museum, inv. 29-105-718, 29-105-722 a 

29-105-723.180 

Výška 3,8 cm; max. šířka 2,4 cm; šířka okraje 3,3 cm. 

Foukané; Řím; 3. – 4. stol. n. l.; katedra historie University Palackého 

v Olomouci; inv. C181 

 

3.3.4. Nádobka s oranžovo zlatavým hrubým povrchem. Kulovitá výduť je značně 

poškozena, část chybí, hrdlo je široké, kompletní.  

                                                 
169 tab. 9 A, obr. 11 A 
170 Boosen, M.; 51 
171 Boosen, M.; 51 
172 Whitehouse, D.; vol. 1; 132 
173 Whitehouse, D.; vol. 1; 134 
174 Whitehouse, D.; vol. 1; 141 
175 Filarska, B.; 197 
176 tab. 9 B, obr. 11 B 
177 Whitehouse, D.; vol. 1; 146 
178 Whitehouse, D.; vol. 1; 163 
179

http://www.petrie.ucl.ac.uk/detail/details/index_no_login.php?objectid=UC22213&accesscheck=%2Fdetail%
2Fdetails%2Findex.php; 8.3. 2007 
180 Roman Glassware in the University of Pennsylvania Museum 
181 tab. 10, obr. 11 C 
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Lze datovat na základě předmětu v Corning Museum of Glass, inv. 54.1.33 182 

a vyobrazení v knize Szkla Starozytne.183 Dále jsem nalezla paralely 

v Landesmuseum Joanneum Graz, inv. 2570 a 2584,184 a v Regional Museum 

Ptuj, inv. 16924 a R 404.185 

Výška 6,4 cm; max. šířka 5,1 cm; šířka okraje 3,3 cm. 

Foukané; Řím; 3. – 4. stol. n. l.; katedra historie University Palackého 

v Olomouci; inv. D (107)186 

 

4. Závěr 

   

  Ačkoliv antické sklářství vyniklo výrobou luxusních nádob s precizním zdobením 

malbou či rytím, je jeho důležitým aspektem také užitkové sklo a hrobové nádobky, 

jakými byla právě balsamaria. Častou součástí antických sbírek u nás bývají běžně 

dostupné nádobky, či jejich zlomky. V polozapomenutých sbírkách menších muzeí je stále 

možné nalézt nové, ještě nezpracované skleněné předměty, nejrůznější kvality. Ty se 

svým zpracováním mnohdy vymykají ustáleným tvarovým typům a dokládají, že v každé 

době byli řemeslníci lepší i horší, přičemž někteří se nepříliš úspěšně snažili napodobovat 

ušlechtilé tvary vytvořených „skutečnými mistry“. Výsledkem této snahy mohly být 

kupříkladu nádobky s křivě nasazeným hrdlem, zdeformovanou výdutí či nepovedeným 

okrajem.  

  Antická sklářská produkce a zvláště její „mistři“ ovlivnili významným dílem pozdější 

středověké i novověké tvůrce. Vlivy antického sklářství nalezneme po celé pozdější 

Evropě a Blízkém východě.  

  Doufám, že se mi alespoň částečně podařilo utřídit informace týkající se teorie 

foukaného skla a římských balsamarií a že jsem s dostačující přesností určila všechny 

skleněné nádoby a zlomky ze sbírek MT, VMO a UP. Dílčí článek týkající se sbírky 

v Moravské Třebové byl již publikován v Moravskotřebovských vlastivědných listech pod 

názvem Římské sklo ve sbírkách Městského muzea v Moravské Třebové.187 Doufám, že 

v budoucnu se mi podaří více zjistit o historii sbírky na UP a že bude možné sbírky více 

zasadit do kontextu dalších sbírek antického skla v našich zemích.  

                                                 
182 Whitehouse, D.; vol. 1; 164 
183 Filarska, B.; 107 
184 Lazara, I.; Ljubljana 2003; 146 
185 Lazara, I.; Ljubljana 2003; 147 
186 tab. 11, obr. 11 D 
187 Martínková, J., 2006; 5 - 6 
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