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Typológia žartovného skla
(H. Brožková, Glasrevue 1989)

1. Nádoby zoomorfných a antropomorfných 
tvarov

2. Nádoby imitujúce rôzne úžitkové
predmety

3. Vexírové nádoby



Vexírové sklo

- definícia
pojem je odvodený z latinského slovesa 
vexare = pohybovať tam a späť, ale aj 
zneužívať, trápiť, obťažovať, hnevať
vyskytuje sa v už Ekonomickej encyklopédii 
(vychádzala v rokoch 1773 - 1858) 
J. G. Krünitz 



Vexírové sklo

- zvláštne formované exempláre nápojového 
skla, z ktorých sa dá nalievať a piť len 
s veľkou šikovnosťou 
(Duden)



Zahraničná terminológia

nemčina: Scherzglas

angličtina: joke glass; trick glass; 
špeciálne: siphon glass

francúzština: verre a surprise



Zátišie s kuttrolfom
Georg Flegel (1566-1638)



Kuttrolf/angster

- pôvodne neskoroantická dekoratívna fľaša cibuľovitého
tvaru, ktorej nahnuté hrdlo tvorí 2-6 stočených trubičiek 

- vychádzal zo sýrskych vzorov
- použitie:
v antike na oleje a parfumy
v stredoveku hlavne na pitie, v rytierskom prostredí na
slávnostné prípitky
Výroba: 3.-4. storočie – Kolín, 
hl. centrum stredné a horné Porýnie ale aj severné
Nemecko, masovo v Spessarte 
najstaršia zmienka: Nemecko (1220)



Fľaša na olej na ocot
Kreuzschnabel



Nádoby zoomorfných a antropomorfných tvarov



Tzv. Schnapshund
– na pálenku / svätenú vodu (?)



Tzv. Schnapshund, Nemecko 
17./18. storočie



Tzv. Schnapshund
– na pálenku / svätenú vodu (?)





Fľaša v tvare muža v uniforme
19. storočie



Nádoby imitujúce rôzne úžitkové predmety



Stiefelglas
18. storočie



Tzv. Stiefelglas
Nemecko, 17./18. storočie
Nemecko alebo Nizozemsko, 17. stor.



Uhrovec



Fľaše v tvare presýpacích hodín
tzv. „bublajúce“







Fľaše v tvare revolveru (na rum)
1. polovica 20. storočia 

– so zátkou alebo skrutkovacím uzáverom



Žartovná nádoba spolku Schlaraffia, 1886



Vexírové nádoby



Žartovná (vexírová)
kanvička
2. polovica 18. stor.

južné Čechy (Buquoy) 
17./18. stor.



Nemecko
koniec 16. storočia polovica 18. storočia



Tzv. sifónové sklo, Nemecko, 17. storočie



Kalich vexírový
19. storočie



Nádoby so vkladanými objektami



južné Čechy
Buquoyovská
skláreň
17./18. storočie



Benátky, 16./17. storočie Spessart
18./19. storočie



19. storočie



Typológia žartovného skla - doplnená

1. Nádoby zoomorfných a antropomorfných 
tvarov

2. Nádoby imitujúce rôzne úžitkové
predmety

3. Nádoby so vkladanými objektmi
4. Vexírové nádoby



Lednické Rovne  - súčasná produkcia
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