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19. Džbánek / Small jug 1661
Kulovitý tvar s válcovitým hrdlem opatřeným reliéfním prs-
tencem a obloukovým uchem. Bílá glazura, malovaný dekor
ve vysokožárných barvách, manganová obrysová kresba. Na
čelní straně kytice s žlutým bobulovitým květem. Po stranách
letopočet 16/61, pod hrdlem a ve středu pláště modré dvoj-
kružky.
Vyštípnutá část hrdla, obražená patka, oděrky polevu. 
Výška 13,2 cm, ø 5,5–10,3–6 cm.
Inv. č. KER 20333.
Starý sbírkový fond (získán patrně již v 19. století – srov.
inv. č. A 49 a oválný papírový štítek).
Kybalová – Novotná 1981, s. 43 (kat. č. 138) a 137.
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20. Džbánek / Small jug 1664
Melounovitý, svisle nevýrazně žebrovaný tvar s válcovitým
hrdlem opatřeným reliéfním prstencem a obloukovým
uchem. Cínové kování nohy a cínové víko (s iniciálami
D. H. A. P. a letopočtem 1735). Bílá glazura, malovaný dekor
ve vysokožárných barvách, manganová obrysová kresba. Na
čelní straně spirálová úponka s kobaltovým tulipánem ve
středu a zvonovitými modro-žlutými květy po stranách. Pod
hrdlem letopočet 16/64. Na hrdle a v dolní třetině pláště
modrá dvojkružka. Na režném dně vyryta čárka (značka?)
Mírně otlučená hrana okraj hrdla.
Výška 11 cm, ø 5,6–8,3–5,2 cm. 
Inv. č. KER 20446.
Západní Slovensko
Zisk 1956 (koupě Starožitnosti, Brno, Kobližná ul.).
Kybalová – Novotná 1981, s. 45 (kat. č. 155) a 141.

tt

21. Džbánek / Small jug 1668
Soudkovitý, svisle žebrovaný tvar s válcovitým hrdlem, mírně
kónicky rozšířeným a opatřeným reliéfním prstencem, a s ob-
loukovým uchem. Bílá glazura, malovaný dekor ve vysoko-
žárných barvách, manganová obrysová kresba. Na čelní
straně světle zelený věneček, uvnitř nápis WOLF HAVSER,
letopočet 1668 a bednářské cechovní znamení (se sudem,
kružítkem, sekerou). Po stranách obloukové stvoly s mod -
rými a žlutými listy. 
Slepovaný na uchu, svislé praskliny, doplněné vyštípnuté
místo na okraji hrdla, jehož hrana je místy odřená.
Inv. č. KER 20457.
Západní Slovensko.
Výška 13,3 cm, ø 7,8–10,4–6,6 cm.
Koupě 1912 (sbírka Františka Kretze II).
Kudělková – Zeminová [1955], s. 21 (kat. č. 118).
Kybalová – Novotná 1981, s. 45 (kat. č. 155) a 141.
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22. Džbánek / Small jug 1669
Soudkovitý, svisle žebrovaný tvar s válcovitým, mírně kó-
nicky rozšířeným hrdlem opatřeným reliéfním prstencem
a obloukovým uchem. Cínové kování nohy a víko. Bílá gla-
zura, malovaný dekor ve vysokožárných barvách s manga-
novou obrysovou kresbou. Na čelní straně ve světle zeleném
věnečku cechovní znamení soukeníků (soukenická štětka
a střela) s letopočtem 1669. Po stranách symetricky umístěny
kytice se stylizovanými květy. Pod hrdlem v pásu vymezené
modrými dvojkružkami nápis IERMIAS: HIRT: IAR. Po-
slední část nápisu umístěna v ozáření. 
Na plášti vodorovná prasklina, místy oděrky (zejména na
uchu).
Inv. č. KER 21240.
Západní Slovensko.
Výška 17,2 cm, s víkem 22 cm, ø 9–11,3–7,8 cm.
Koupě 1960 (sbírka Oldřicha Hrstky, Ostrava).
Kalesný 1981, kat. č. 176.
Kybalová – Novotná 1981, s. 47 (kat. č. 177) a 147.
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