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abstract:
Šteffek, j., 2011: Pipe makers of the banská Štiavnica region and the signatures 
on their pipes. Proceedings from the 1st conference on “the history of the pipe 
production and pipe archeological findings in Slovakia”: 51 – 62
In Slovakia, region of Banská Štiavnica has a unique position in terms of the nowadays 
defunct smoking pipe craft, which experienced its heyday during the late 18th and the 
first half of the 20th century. Several smoking pipe manufactories were established main-
ly in Banská Štiavnica, but also in surrounding villages – Sv. Anton, Banská Hodruša, 
Banská Belá. Pipe makers marked their products with company seals consisting of the 
pipe maker’s name and/or the name of the village where the manufactory was situ-
ated. Many of pipe makers even marked their products with protective stamps or coats 
of arms. Some manufacturers decorated the surface of the pipe heads with geometric 
or floral patterns, ornaments, various reliefs, figures. Overview of pipe makers from 
Banská Štiavnica, their smoking pipes and signatures was first published more detailed 
by Šteffek (200). The present contribution provides an overview of so far identified 
manufacturers of clay pipes and their corporate and protective stamps placed on pipes. 
The pipes described in the article primarily come from the collection of the author.  
Variability of insignias (company seals and protective stamps) is best presented by 
the image documentation of this contribution. In the article are at first sorted the pipe 
makers identified according to the company seal followed by pipe makers with the 
company seal where are only initials probably of manufacturers.

key words: Pipe, pipe makers, Banská Štiavnica region, company sea.

 K najstarších fajkárom s uvedením mena výrobcu na fajkách patrili bratia be-
nedikt a benjamín ahnertovci, ktorí v Banskej Štiavnici pôsobili v rokoch 1796 
až 1844. Na svojich výrobkoch spoločne používali 5 typov firemných pečiatok ba. 
Benjamín samostatne používal dva druhy firemných pečiatok (ďalej len f. p.) – be-
niam annert v obdĺžnikovom tvare a beniamin ahnert v obdĺžnikovom a 
oválnom tvare. Benedikt mal len jednu f. p. beneDict ahnert v šošovkovitom 
tvare. Vyrábali fajky aj bez označenia vo viacerých farebných prevedeniach – tehlo-
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vo-hnedej, čiernej, červenej, bielej, mramorovej, mnohé s rôznymi reliéfmi na fron-
tálnej strane hlavičky. (foto 001 – 028)

 Ďalším fajkárom bol samuel bisch. Na troch úlomkoch fajok je na ľavej strane 
krčku rovnaká f. p. sam. bisch schemnitz, nad ktorou je malý kolok v tvare 
rozety. Na pravej strane krčku je kolok v tvare štvorca s hlavou muža z profilu hľadia-
ceho vpravo. Pred kolkom je číslo 2, 4 alebo 8. (foto 029 – 032)

 V starom banskom osídlení (Resla) boli nájdené 3 poškodené fajky ďalšieho štiav-
nického fajkára ignáca (Ignatus) bodnára. Nagy (2001) uvádza, že v roku 1827 
bol spomínaný ako jeden z troch štiavnických fajkárov. Poznáme dva typy f. p. vždy 
umiestnené na ľavej strane krčku boDnar a boDnar schemnitz. Na pravej 
strane krčku druhej fajky je kolok t. (foto 033 – 035)

 O výrobcovi fajok s f. p. gramatika&co. schemnitz a gramati-
ka&c. schemnitz nie sú žiadne údaje. Poznáme len dve poškodené fajky – prvá 
má kruhový kolok s erbom mesta B. Štiavnice, druhá so spoločným erbom B. Štiav-
nice a Banskej Belej. Obe majú ešte kolok kvality kolku Privi – legirt. (foto 
036 – 040)

 V baníckom osídlení na Resli vyrábal fajky gašpar (caspar) hirschner. V zbier-
ke je niekoľko úlomkov s dvomi typmi f. p. c. hirschner schemnitz a kol-
kom s erbom mesta Banská Štiavnica. (foto 041 – 043)

 Medzi významných fajkárov s viacgeneračným pôsobením v meste patrila rodina 
antona höniga. Dielňa bola založená asi v roku 1810 niekde na Hornej Ružovej ulici 
a ešte aj v roku 1885 v nej pracovalo 5 robotníkov (Nagy 2001). Takáč (1979) uvádza 
jeden typ f. p. s menom Antona a:hÖnig. Po jeho smrti rozvíjal toto remeslo jeho syn 
michal hönig s f. p. v rôznom prevedení m.hÖnig schemnitz. (foto 044 – 048)
 Jeho vdova si fajky označovala vlastnými f. p. hÖnig We schemnitz, m.
hÖnig W schemnitz, m.hÖnig WWe schemnitz. Nad pečiatkou je 
vtlačený kolok tvaru malej rozety. (foto 049 – 052)
 V remesle pokračoval ich najmladší syn, ktorý mal vlastné f. p. m.honig 
sohn schemnitz., m.hÖnig sohn n in schemnitz, hÖnig m fia 
ut. selmeczbányán. (foto 053 – 056)
 Z kolkov je na niektorých fajkách rodinný erb, písmeno H v trojuholníku s rozetou 
na jeho vrchole alebo hlava en face. (foto 057 – 061)

 Ďalším fajkárom z 1. polovice 19. storočia bol anton heinrich. Svoje výrobky 
označoval firemnou pečiatkou s malou rozetou nad ňou alebo bez nej – a:hein-
rich. schemnitz. Na druhej strane krčku boli vtláčané kolky buď s hlavou fú-
zatého muža alebo hlavou en face s poprsím. Jeden úlomok fajky má firemnú značku 
s textom ant.heinrich schemnitz. (foto 062 – 066)
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 Pomerne veľa úlomkov fajok sa našlo s firemnými značkami na priezvisko Tandler. 
K dispozícii boli dva druhy f. p. každá s iným kolkom. Jedná sa o antona tandlera. 
(foto 067 – 070)
 Fajky s nasledovnými f. p. vyrábal alexander tandler (Šándor). Ako ochranné 
kolky používali buď hlavu en face alebo erb. (foto 071 – 074)
 V historickom baníckom osídlení bola nájdená jedna fajka johana tandlera 
senior s firemnou pečiatkou jo. tandler schemnitz. Ochranný kolok je na fajke 
zničený. Pod Paradajzom bolo nájdených niekoľko fajok s firemnou pečiatkou i.
tanDler.schemnitz a okrúhlym kolkom s hlavou en face. Je možné, že sa 
jedná o syna Johana (senior). Obaja sú uvedení v daňovom zozname remeselníkov z 
r. 1847/48 (johan tandler junior). (foto 075 – 077)
 Fajkár Florián Tandler používal niekoľko druhov firemných značiek. Nálezy sú 
ojedinelé. (foto 078- 083)
 Zrejme najstaršie fajky označoval Florián Tandler firemnou pečiatkou tanDler 
schemnitz. Na dosiaľ nájdených fajkách s touto firemnou pečiatkou sa vyskytli 
dva druhy kolkov – prvý, starší má štylizovanú hlavu v podobe guľôčky s golierom, 
druhý už má hlavu en face s poprsím. (foto 084 – 086)

 Z materiálu, ktorý sme mali k dispozícii, sme determinovali niekoľko fajkárov s 
priezviskom rauch. Zatiaľ nie je známe, či a aký je medzi nimi príbuzenský vzťah. V 
archívnych dokumentoch je zmienka len o tých fajkároch, ktorí sa fajkárstvom živili. 
(foto 087 – 089)
 V daňovom súpise remeselníkov z rokov 1847/48 je uvedený ferdinand rauch. 
K dispozícii boli dve fajky. (foto 090 – 091) Dve úplne odlišné f. p. mal mathyas 
rauch. (foto 092 – 093)
 Zatiaľ jediná poškodená hlavička s firemnou značkou f.szelke schemnitz 
bola nájdená v brehu pod Novým zámkom. Na krčku je kruhový kolok s hlavou fúza-
tého muža. (foto 094 – 095)

 Niekoľko úlomkov fajok s f. p. rasztoczky. schemnitz a rastotzky 
schemnitz patrí johanovi ráztockému. Záznam o ňom je v daňovom zozname faj-
károv z roku 1847/48. (foto 096 – 099)
 V zbierke mám jeden úlomok s dobre čitateľným menom na f. p. martin rasto-
tzky. V daňovom zozname z r. 1847/48 sa nenachádza. Fajky majú na krčku vyrazené 
číslo 38 a na jednom krčku je číslo 11. (foto 100 – 101)
 Na úlomkoch fajok franca Wengera bol identifikovaný jeden druh firemnej 
značky a 2 typy kolkov – erb a fúzatý muž v kruhovom kolku. (foto 102 – 104)
 V starom baníckom osídlení v časti Dolná Resla sa našlo niekoľko úlomkov fajok 
s firemnou značkou franke. schemnitz. johan franke sa spomína v daňo-
vom súpise remeselníkov z r. 1847/48. (foto 105 – 107)
 V historickom osídlení mesta bol nájdený jeden úlomok fajky s firemnou pečiat-
kou frank s. schemnitz. Nespomína sa ani v daňovom súpise remeselníkov z 
r. 1847/48. (foto 108)
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 Dvojgeneračná dielňa rodiny jozefa schmidta s dcérou Ľudmilou produkovala 
kvalitné fajky, začo sa im dostalo uznanie na výstave vo Viedni v r. 1885 (Šteffek 
2009). Svoju dielňu aj s pecou mali na terajšej Péchovej ulici. Vyrábali fajky hnedo-
červené, čierne aj mramorované. (foto 109 – 113)
 Niekoľko fajok s firemnou značkou na meno L. Shmidt bolo nájdených pod Sta-
rým zámkom. Firemnou pečiatkou, ochranným kolkom sa odlišujú od insígnií Ľud-
mily schmidtovej. (foto 114 – 116)
 O fajkárovi i. kernovi sa nepodarilo zistiť žiadne údaje. Obdĺžniková f. p. s me-
nom výrobcu a maďarským názvom selmecz je na pravej strane krčku, oválny ko-
lok s kolopisom „Privi legirt“ na spodku pravej strany hlavičky a kruhový kolok 
so spoločným erbom B. Štiavnice a B. Belej na ľavej strane krčku. (foto 117 – 119)
 Podľa Nagya (2001) sa karol kehrn vyučil u K. Zachara a vyrábal podobné fajky 
ako Zachar. Známa je čierna fajka s reliéfom Banskoštiavnickej kalvárie na frontálnej 
časti hlavičky, ktorý na fajky dával aj K. Zachar. (foto 120 – 123)
 Dielňa sándora mihalika sa nachádzala na Akademickej ulici poniže Hellovho 
domu. Vyrábal kvalitné fajky v čiernom, hnedočervenom aj mramorovom prevedení 
aj s rôznymi reliéfmi na frontálnej časti hlavičky. Firemné pečiatky mal v nemeckom 
aj maďarskom prevedení. (foto 124 – 127)

 Ojedinelý nález s firemnou pečiatkou novotný schemnitz patrí podľa kaľavské-
ho (1982) nándorovi novotnému. Dielňa bola založená v roku 1841 a v roku 1885 
tam pracovali dvaja zamestnanci (Nagy 2001). (foto 128)
 Firemnou pečiatkou noWotny schemnitz viacerými kolkami označoval 
svoje fajky simeon nowotný. (foto 129 – 133)

 V 80-tych rokoch 19. st. zriadil Karol Zachar v Banskej Hodruši pod Pivárskym 
vrchom dielňu na výrobu štiavnických hlinených fajok. Fajky vyrábal karoly takács 
a s. seiler s dvomi variantmi f. p. Prevádzku zavreli v r. 1917. (foto 134 – 140)
 Fajky Dušana kriegera sú zriedkavé. K dispozícii boli len dva úlomky hlavičky. 
(foto 141)
 V dolnej časti mesta, na mestskom smetisku boli nájdené fajky s dvomi odlišnými 
firemnými pečiatkami fajkára Weissgärbera. (foto 142 – 146)
 K najčastejším nálezom patria fajky karola zachara, ktorý vyrábal fajky od r. 
1870 do r. 1925. Potom pokračoval vo výrobe fajok jeho zať rudolf môcik až do 
roku 1952, odkedy sa už len rozpredávali staré zásoby. V r. 1959 skončila posledná 
dielňa na výrobu hlinených fajok na Slovensku. (foto 147 – 155)
 V nasledovných riadkoch sa stručne zmienime o ďalších štiavnických fajkároch, 
ktorých fajky sme zatiaľ nemali k dispozícii, ale o ktorých sú písomné údaje v publi-
káciách alebo v daňových zoznamoch remeselníkov. 
 Pohl józsef (1. pol. 19. st.)
 Na sklonku 19. storočia bola dielňa J. Pohla jedna z ôsmich fajkárskych dielní v 
Banskej Štiavnici. V roku 1910 už existovala len dielňa K. Zachara, A. Tandlera a J. 
Pohla (kaľavský 1982). 
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Takáč (1979) vo svojej práci spomína samuela Pohla, ktorý tu vyrábal fajky v 19. st.

 Schvadt Lajos (zač. 2. pol. 19. st.)
 Dielňu tohto fajkára spomína kaľavský (1982) na základe Zoznamu remeselní-
kov, ktorý je uložený v Štátnom ústrednom archíve SSR, fond Obchodnej a priemy-
selnej komory v B. Bystrici z roku 1890, č. kr. 1. K dispozícii nebola žiadna fajka.
 ungvary johan (19. st.) – tohto výrobcu spomína Takáč (1979) aj s f. p. i.u. 
schemnitz. 
 V daňovom súpise remeselníkov z roku 1847/48 sú uvedení ešte ratsan johan, 
latinák michael, gorbay franz. 
 Firemné pečiatky sz antal pochádzajú pravdepodobne z fajkárskej dielne zo Sv. 
Antona. sza, sz antal, Sz, AntAl. (foto 156 – 158)
 Našli sa fajky, ktoré majú na tejto firemnej pečiatke aj ďalšie iniciálky pravdepo-
dobne fajkárov, napr. m, r.a. js. (foto 159 – 161)
 Nasledovné firemné kolky patria fajkárom, ktorých sa dosiaľ nepodarilo identifikovať. 
 (foto 162 – 172)
 Fajkár tamassy pravdepodobne pracoval v dielni Ahmertovcov, pretože jeho faj-
ky sa našli v násype Ahmertovskej dielne. Používal f. p. Tamassy, kolok gk alebo 
okrúhly kolok s t nad fajkou. (foto 173 – 174)
 Jediný úlomok fajky s f. p. tantler bol nájdený na Hornej Resli. Jeho tvorcu 
sa dosiaľ nepodarilo identifikovať. Je možné, že patrí niektorému z rodu Tandlerovcov. 
(foto 175)

 Predložený príspevok prináša súčasné poznatky o signatúrach na hlinených faj-
kách fajkárskych majstrov banskoštiavnického regiónu. Vyhodnotený materiál je pre-
važne súkromnou zbierkou autora príspevku, ktorú postupne dopĺňal hlavne zberom 
v historickej časti mesta Banskej Štiavnice – v baníckom osídlení, kde sa nachádzali 
viaceré fajkárske dielne. Celkovo je v príspevku dokladovaných 168 signatúr na faj-
kách a 21 reliéfov na hlavičkách fajok bratov Ahnertovcov.
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