


ráz. Koncem minulého století vbk první údery krumpáČo. začaly 
bourat tuto typickou novorn!stskou ttvrt. jejímuž tržišti nileželo 
po mnoho let významné místo v pražském obchodu. 
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E sledními výmluvnými svědky, blisajkími význam cínu v po. 
třebách d~o života v minulých lesů stolet1ch, jsou dnové 
předměty, uložené v muzeích. Svými chemickými vlaStnostmi 
i poměrně snadnou tvárlivostÍ byl cin neobyčejně vbodným mate
riálem pro výrobu nejen užitkových předmětO. denní potřeby, 
které se daly v přlpadě polkození lehce opravit nebo přelít. ale 
i ušlechtilým kovem pro dekorativní chrámová dila. Od konce J S. 
stokú je možno pozorovat zvýšenou potř~bu i rozmanitost dno· 
vých výrobkll. v cechovních místnostech, hospod1i.ch i domicnos· 
tech. Př~dměty z dnu nahradily až do 18. stoleti širším vrstvám 
ohyvatelstv!l nedostupné výrobky ze skla, fajánse a dosud nezni
mého porcehiou. Téměř vlechno fÚdobI, použivane v domác
nostech, bylo z cinu; 'byly to hladké, jednoduchě předměty účel· 
ných tvaru, pravideln~ bez ozdob, kterými čdd kQováři z:l.sobo
vali kuchyně svých spoluobČ9.no. . Vzestup životní úrovně m!šfu.n· 
ských vrstev se projevil i v tomto řemeslném odvhví jak v!tM tva· 
rovou rozmanito"sú. tak i bohatší ornamentální výzdobou výrobků, 

kupovaných nejen pro běžnou denní potřebu, ale též k výzdobě 
obytných místnostÍ hodnotnými uměleckými pracemi. 

Výrobní podm1nky pro rozvoj konviřského řemesla v <:echách 
byly neobyčc:jně příznivé vzhledem k bohatým nalezišúm cínově 
rudy v Krušných horách. Na české maně, kde t!.žba ciou byla za
hájena dřive než na severním svahu saského RudohoH, doloval se 
cin v Krupce. Slavkově, Boum Daru II Krásně nad Lesy. Význam 
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Posledními výmluvnými svčdky, hlásaj[dmi význ10l dnu v po
ůebach denního iivot2. v minulých ~esti stoletích, jsou dnové 
předměty, uložené v muzeích. Svými chemickými vlastnostmi 
i poměrně snadnou tvárlivosti byl cin neobyčejně vhodným mate-
riálem pro výrobu oejen užitkových předmětO denní potřeby, 
které se daly v případ! poškození lehce opnvit nebo přelít, ale 
i ušlechtilým kovem prO dekorativní chrámová clila. Od konce I S. 
století je možno pozorovat zvýšenou potřebu i rozmanitost dno
vých výtobkll v cechovních místnostech, hospod2.ch i dom{cnos
tech. Předměty z cinu nahradily až do 18 . .noleti širUm vrstvám 
obyvatelstv!l nedostupné výrobky ze skla, fajánse a dosud nezná
mého porcelánu. Téměř všechno nádobI, použiV1lne v domác
nostech, bylo z cinu; 'byly to hladké, jednoduche předměty účel
ných tvm, pravidelně bez ozdob, kterými čeští kqnváři z{sobo
vali kuchyně svých spoluobčano.. Vzestup životni úrovnč mě!bn

ských vrstev se projevil i v tomto řemeslném odvhví jak věd! tva
rovou rozmanito'stI,tak i bohatší ornamentální výzdobou výJ:obkO., 
kupovaných nejen pro běžnou denní potř:ebu, ale též k výzdobe 
ob}''tných mistooscl hodnotnými uměleckými pncemi. 

Výrobní podmíoky pro rozvo j konviřského řemesla v Cechách 
byly neobyčcjně příznivé vzhledem k bohatým nalezišúm dnove 
rudy v Krušných horách. Na české maně, kde tHba dnu byla za
bájena dřív'e než na severním svahu saského RudohoH, doloval se 
dn v Krupce, Slavkov!, Boum Duu a Krásně nad Lesy. Význam 
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cínových doM v KrupCt!, otevřených v polovině 13. století, byl od 
pol. 14· stoleti zastiněn rozsáhlými ložisky cinové rudy ve Slav
kově. Produkce těchto dolt! stačila krýt nejen výrobní spotřebu 
českých zenú, ale zásobovat i 2ahraniční trhy, zejména v Bavorsku 
a alpských zemích. Zprávy o obchodu cinem jsou z té doby velmi 
chudé. V pražských městech se mělo vybírat clo podle úmluvy 
pražských měšťanů z 1. záři 'Hl i z cinu. V týnském dvoře byla 
obecní slévárna cínu, z níž se odváděl nájem do městské poklad
nice. Význam této slévárny, o níž není podrobněj§lch zpráv, lze 
snad srnvnat s tavírnou cínu v Chebu, které se týká listina Ludvika 
Bavora z 18. března 1}2.1; timto privilegiem potvrdil král cheb
ským mBťanům jejicb starobylé pávo, že všecben dn, provezený 
Chebem, musí být přetaven a opatřen městskou značkou . I když 
v pramenech není výslovně uveden p11vod cinu, lze předpokládat 
ptovenienci krušnohorskou. 

První zprávy o konviřích na Starém Městě pražském se daruji 
do doby vJády Jana Lucemburskébo. Artikule konvářskébo ře
mesla, týkající se výroby a kontroly jakosti cínových předmět'Ó., 
byly potvrzeny přísežnými kon!ely a měšťany Starého Města praž
ského listinou z Ij. prosince 1371 pod přivěšenou merrlí městskou 
pečeti. V!ichni konvái:i, pracující tehdy v Praze, složili před kon
šely spojeného StaréhO a Nového Města přísahu, že budou Ut cf
nové výrobky ze směsi deseti liber cinu a jedné libry olova, jako 
bylo zvykem v Norimberce a ve Vídni. Přísahu na tento článek 
museli dožit všichni konváři, kteřj se v Puze usadili. Dozo[em 
nad dodrlová.ním usnesení byli pověřeni dva konváišti mi.sti:i, vo
leni čtyhlclt do roka o suchých dnech, kteří provád~li kontrolu 
dnových výrobkll v konváiských dílnách jednou za čtyři týdny. 
Předměty, které neodpovfdaly stanovenému poměru směsi, měli 
odebrat a rozblt. Při prvním přestupku zaplatil konvář čtvrt kopy, 
při druhém půl a při třetím celou kopu grošů. Při čmtém nálezu 
bylo mu mčsto zapovězeno na " Sto let a jeden den". Vybíráním 
pokuty byl pověřen městský rychtář nebo jeho posel. Stanovený 
poměr směsi museli konváH dodržet j tehdy, dod~-li si zákazník. 
vl.astnf cín a olovo. J eclin~ při opravach starých konvic a jiného 
nádob{ musea být provedena oprava z téže slitiny, v jaké byla po
Jko:zená věc púvodač vyrobena. 

Uvedené artikule, na nichž se konváři usedli a pracující v Praze 
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mezi sebou usnesU, dokumentuji, že se vytvořil toho roku nový, 
samostatně organizovaný konviřský paN-dek s volenými mistry, 
kterým pflslu§ela určitá pravomoc. Nebyl to sice jdtě cech v pl
ném právmm slova smyslu, jak jej známe ze 16. století, nebot po
strádal ustanoveni o vnitřním hospodářském uspořádáni a řízeni 
řemesla, byla to vbk dOležitá orgariizace, sdružující mistry jednoho 
řemesla. 

Ustanovení o pomčru cínu a olova ve s litině byla z hlediska zdra
votruho neobyčejně důležitá, poněvadž vyUí procento olova v cl
novém užitkovém nádob! bylo lidskému zdraví §kodlivé. 

Počet konvářtl v pražských m!stech vzrostl podstatně v pro
běhu 1 J. stoleů Ačkoli zprávy o jejich životě a sociálním postave
ní jsou zejména ke konci stoleů poměrně četné, přece nevime za
tlm o jejich ce.chovnim zřízení nic urtitějUho. Lze předpokládat, 
že koncem 1 J. stoleů hyl již nll Surém a Novém Měst~ konviřský 
cech s vlastnimi statuty, potvrzenými mbtskou radou. Cbankte
risLickou jeho zvWtností bylo, že byli v něm sdruženi konváři a 
zvonaři. Obě řemesla měla z hlediska výrobní techniky velmi mno
ho společného, i kdyi lid zvono, bylo obtížnější a zodpovědnějU. 
Zápisy v mě~tSkých knihách I ~. a J6. stoleti naozlišovaly sou
stavně (až Da několik ojedinělých výjimek) konváře od zvonaru. 
Tato nedo,sled.nost zvyšuje obtíže při identifikaci řemes1ník-o., 

zvláště když mnozí uváděli při označováni výrobků svým jménem 
současně obě i:emesla. Lze konstatovat, že ňichni zvonaři, z nichž 
mnozí byli i "slévateli válečnýcb kus11", byli současně i konváři; 
naproti tomu konváii zpracovávali ve svých dílnách výhradně jen 
cin. Cetné zvony a několik dnových plasticky zdobených křtitel
nic dosvědčují vysokou řemeslnou ZruČllOst a dovednost praž
ských konvafll té doby. 

Stllrom!stští konváři nežili vždy v dobrém sousedském poměru 
s Novoměstskými. Byla tu nejen konkurenční řevnivost, ale patrně 
i úmyslně nesprávný výklad některých artiku1o, v neprospěch dru
hého, které vedly k vzájemným runicim. Rozbroje vyvrcholily 
odbojnou stávkou konvářských tovarY§l1 proti staroměstským 
mistnlm, sběhnuclm toyaryšll na Nové M!sto a zabiúm mistra Ha
nu~e v nahodilé šarvátce. Z porovnání sjednaného :lj. května lJ J% 

Z poručení krile konšely obou pražských mčst, jímž se m~ly oba 
cechy v budoucnosti pod trestem řIelit, Lze poznat hlavni příčiny 
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cínových dalO-,v Krupce, otevřených v polovině 13. století, byl od 
pol. 14. stoletl zastíněn rozsáhlými ložisky dnové rudy ve Slav
kově. Produkce těchto dalO. Stl,čila krýt nejen výrobní spotřebu 
českých zemI, ale zásobovat i zahraniční trhy, zejména v Bavorsku 
II alpských zemích. Zpcivy o obchodu cínem jsou 2 té doby velmi 
chu~é. V pt'Úskýc.h městech se mělo vyb[ou clo podle úmluvy 
pnzskýc.h měUanO z 1. z~ři J}31 i z cinu. V týnském dvoře hyb 
obecnl slévárna dnu, z níž se odvádčl rull'em do městské L1'd_ 
. V· ~-ruce. yznam této slévimy, o nfž neru podrobnějškh zpráv lze 

snad srovnat s tavírnou cinu v Chebu, kteJ:é se týlci listina Lud~íka 
Bavora z 18 . března 1321; tímto privilegiem potvrdil král cheb
ským měšiano.,m jejic~ stllrobylé pd:vo, že v~echen cin, provezený 
Chebem, must být prctaveo II opatřen městskou mačkou. I když 
v pnm~e~h není výslovně uveden po.vod cinu, lze předpokliclat 
provemeno kru!nohorskou. 

První zprávy o konviřích na Starém Městě pruském se datují 
do doby vlády Jana Lucemburského. Artikule konvářského ře. 
mesla, týkající se výroby a kontroly jakosti cínových předmětO 
byly po.tv.r:zeny přísežný~ kon§elya mě§faoy Starého Města praž: 
skéh~ lis~ou.z IS. prosince 13 71 pod přivěšeoou menší městskou 
pečeu. ':'!Ichru kon~ i: i, pracující tehdy v Praze, složili před kon. 
sely spoJeného Starého a Nového Města pflsahu, že budou lit cf. 
nové výrobky ze sm.ěsi deseti liber cínu a jedné libry olova, jako 
bylo zvykem v Nonmberce a ve Vídni. Přísahu oa tento článek 
museli složit ~ichni konvářj, kteří se v Praze usadili. Dozorem 
nad dodržováním usneseni byli pověřeni dva konviřšti mistři • 
lení čtyřikrát do roka o suchých dnech, kteří prováděli kon~:~u 
d~ovýcb výrobkO v koováiských di1nácb jednou :z:a čtyfi týdny. 
Predmčty, které ncodpovid.a.1y stanovenému poměru směsi měli 
o~.ebrat ~ rozbít. Při. p~~lm přestupku zaplatil konvář čtvrt kopy, 
pn druhém půl a při tretlrn celou kopu groš-o.. Při čtvrtém nálezu 
bylo mu město ~povčzeno oa "sto let a jeden den". Vybíráním 
pokuty byl ~věr~ městský rycht:i.i nebo jeho posd.. Stanovený 
pomč.r S~ěsl museli konváH dodržet i tehdy, doda1·li si zák.azník 
V~Stn1 cin a olovo. Jedině při opravách starých konvic a jiného 
?adobí musela být provedena oprava z tCže slitiny, v jaké byla po. 
skozená včc původnč vyrobena. 

Uvedené artikule, na nichž se konváři usedli a pracující v Praze 
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mezi sebou usnesli, dokumentují, že se vytvořil toho roku nový, 
samostatn! organizovaný konvářský pořádek 5 volenými mistry, 
kterým přfslu§ela určitá pravomoc. Nebyl to sice jdt! cech v pl. 
něm právrum slova smyslu, jak jej zname ze 16. století, neboť po· 
stridal ustanoveni o vnitřním hospoclifském uspořádáni a řízeni 
řemesla, byla to však dllleiit:i. orgaDizace, sdružujlcí mistry jednoho 
řemesla . 

Ustanovení o poměru cínu a olova ve slitin! byla z bledisb zdra· 
vOtního neobyčejné dllleiit2, poněvadž vyUí proce.nto olova v cí· 
novém uiitkovém nádobí bylo lidskému zdraví škodlivé. 

Počet konvářo. v pražských městech vzrostl podstatně v pni. 
běhu I,. století Ačkoli zprávy O jejich životě :I sociálním postave
ni jsou zc:jména ke konci století porném! četné, přece nc:vime za· 
úm o jejich cechovním zřízení nic určitějšího . Lze předpokhldat, 
že koncem t ,. století byl již na Starém a Novém Městě konviřský 
cech s vlastními statuty, potvrzenými městskou radou . Cha..rakte
ristickou jeho zvliltnostÍ bylo, že byli v něm sdruženi konváři a 
zvonaři. Obě řemesla měla z hlediska výrobru techniky velmi mno· 
ho společného, i kdyi liti zvoml bylo obtížn!j~1 :r. zodpovědnější. 
Zápisy v m~t&kých knihách I, . a 16. století nerozli~ovaly sou· 
stavně (až na několik ojedinělých výjimek) konváře od zvonaro. 
Tato nedOslednost zvyšuje obtíže při identi6kaci řemeslníkO, 
zvláště když mnoZÍ uváděli při označováni výrobkO svým jménem 
současně obě řemesla . Lze konstatovat, že všichni zvonaři, z nichž 
mnozí byli i "slévateli váleéných kusO". byli současně i konviři; 
02proti tornu konváti zp!2covávali ve svých díln:ich výhradně jen 
cin. Celně zvony a několik dnových plasticky zdobených křtitel· 
nic dosvědčují vysokou řemeslnou zručnost a dovednost praž· 
ských konviřd tě doby. 
Staromčsůú konváři nefill vidy v dobrém sousedském poměru 

s Novomčstskými. Byla tu nejen konkurenčn1 řevnivost, ale patrnč 
i úmyslně aesprivný výklad některých artikulo. v neprospěch liru· 
běho, které vedly k. vzájemným rO.znidm. Rozbroje vyvrcholily 
odbojnou stávkou konvářských tovuyio. proti staroměstským 
miStnlm, sběhnutím toy:aryšo. na Nové Město a zabiúm mistn Ha· 
nuše v nahodile šarvitce. Z porovnini sjednaného 1'. května t, 1 1 

Z poručeni krile konšely obou pražských měst, jimž se měly oba 
cechy v budoucnosti pod u estem řfdit. lze poznat hlavní příčiny 
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nesváru. r. Cín, dovážený kupci do pražských měst, sm!l být Zll. 

koupen jediné: volenými zástupci obou cechl1, kteří jej roufMili 
stejným dílem mezi oba cechy; jestliže necht!l nl!který z mistru 
převzít mnoiství, které: mu náleželo podle podOu, mohli jej cech
mistři rozdl!lit meú ostatní mistry podle vlastního uváženI. Bylo.ij 
do m~sta přiv~eno cinu více, než oba cechy potřebovaly, mohl 
přebytek skoupit kterýkoli z mistru. 2. Cechy nesml!ly poskytov:1t 
ůtoč.ištl! tovuyšlÍm, ktetI se k nim utekli, nýbd musely je vydat 
cechu k z'Jdpavidáni. 3. Jestliže nl!který z tovaryš"Ó své:vo1n! 
opustil své:ho mistra, nesml!l být podle st:arodávné:ho způsobu při
jat do práce před uplynutím čtvrtletní lh"Óty. 4. Mistrl1m nebylo 
dovoleno zvyšovat mzdy bez souhlasu ostatních mistrů, ani loudit 
tovary!e z druhého cechu pod pokutou "jakou sami na se vymysli 
a ustanoví". J • Vdovy po zemřelých mistrech, pokud seděly rul. 

vdovské: stolici, mohly vé:St podle swobyleho obyčeje dále živnost 
ll. učedníci se u nich mohli doučit. Nechtěla-li vdova dile provozo
vat řr.meslo, museli ué.edníci přejít do učení k jinému mistrovi. 
6. Učňovská doba., která bývala mezi cechy nejčastl!jší příčinou 
nlznic, byla stanovena Ihl1tou nejmenl! čtyř rokli. Vydařil-li se 
však učedník "tak vtipný a dospělý", mohl mu mistr se snuhlasem 
celé:ho cechu učňovskou dobu zkrátit. Porovruiní se neVZtahovalo 
ruL vraha miStra Hanu~e, k nl!muž mělo být přikročeno podle práva 
V§ude, kde by byl postižen. Novoměšrstí konváti měli ovlivnit 
tovaryše, sb.l!hlé od staroml!stských mistrO, 2by se pokořili a od
prosili své mistry. 

Toto porovnanf je doplněním artikulll zatím nezvěstné:bo řádu 
konv:Hského cechu na Staré:m a Novém Měst! pražském. Cechov
nf řád, potv-tzený městskou radou, byl or~nizačnlm statutem ře
meslníkO, Stanovícím pdva 2 povinnosti cechu jako celku. Obsa
hoval ustanovení a předpisy o vnitřní spclvě, o přijímání učedni
kO, o tOV1.1'ySích, mistrovských kusech, mistrech, vdovách, pohl
bech aj . Cechovní řády přIbuzných řemesel jsou až na n!kted spe
ciálnf ustanov~ technického razu velmi podobné, takže ztráta 
nl!které:ho z nich není tak nenahraditelná jako zničení ostatních 
cechovnIch píseOUlostí, které jsou vidy základem k poznání hos
pod:5iské:ho a sociálnfho života i zvykových zvláštností a obyé.ej"Ó. 

Přijeú utedníka do konvářského cechll bylo vázáno předlože_ 
ním zachovaciho listu a dolcladu o jeho řidné:m po.vodu z počest-

,,' 

njch Iodičó.. Po uplynuti zku~ební lMty a zapb.cení stanovených 
poplatkť.t byl přijat za cechovního učoě před otevřenou pokladnici 
při čtvrtletním zasedání cechu. Tomuto aktu předcházela smlouva 
mezi mistrem a dvl!ma ručiteli učedníka. Smlouvy si bývaly obsa
hem velmi podobné. Pod1e smlouvy z pol. 16. století, stvrzené: ru
kou dáním. zavázal se mistr op2třovat učedníkovi po dobu učení, 
jež bylo oboustrannou dohodou' stanoveno na pět let, ~atstvo .. jak 
učedníkovi náleží" II po vyučeni koupit mu nové šaty. Učedník 
měl být svému hospodáři, u něhož bydlel po dobu učení, věrný, 
mtl jej i jeho manželku poslouchat. Po skončeni učební doby a 
přezkoušeni řemeslných znalostÍ byl učedník prohlá~en opět před 
otevřenou pokladnici za vyučeného a dostal výuční Ust. Novýto
V2Cy! podle starobylého zvyku svého mistra i tovaryše,do jejichž 
br:itrstva byl rOznýml často posměšnými a pohorllivými zpť.tsoby 
přijat, pohostil 

Po vyučení pracoval tovary! nějakou dobu u svého mistra než 
oddel na vandr, na zkwenou. Ačkoli ve stariích cechovních řá
dech nebyla vandrovru leta výslovně stanovena, ustálil se během 
doby zvyk být na zku§ené: tak dlouho, kolik !oki\ trvala uČĎovski 
doba. Generilnf cechovní artikule z roku J739 povolily výjimku 
pta tovaryše, který ze zdravotních nebo jiných závažných př:fčin 
nemohl jít Jl1 zku~enou, že musí vanruovnI leta nahradit dvakrát 
tak dlouhou pracovni dobou u zvWt zlrukné:ho mistra. 

Před odchodem na zkušenou vyžádal si tovaryš opis zachovadho, 
rodneh.o a výučn!ho listu, vydaný pod cechovní pečetí a podepsaný 
st:ušfmi mistry. Tyto dolclady byly po roce 1731 doplněny tihěnou 
atestaci. Po zn2čcých zmčnách, souvisících se řádným soupisem 
obyvatelstva, byly zavedeny s účinností od r. S. 18.19 vanruovnl 
knížky, které museli mlt všichni tovary!i. Tyto knížky nahrazo
valy dřívější pracovní vysvMč.eni i ostatnI doklady II byly plno
p.r:ávni nabradou za ce.uovni pasy. Vydávaly je vrchnosti a nikoli 
cechy, které tak ztratily poslední zbytek své svrchovaností. 

Cechovní předpisy nedovolovaly, aby se konvářský tovaryš na 
zku~ené samostatn! ucházel o práci u nčkterého z mistrO:. Po pH
chodu do Prahy se musel ohlásit u srarlích mistcl, kteř:f jej poslali 
v doprovodu starl[bo tovaryše k mistrovi, který potřeboval p0-

mocníka.. Po uplynutí J4 dnO: mohl tovaryš svůj pracovní poměr 
v oboustranné dohodě s mistrem rozvi2at nebo prodloužit. Od· 
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nesvárd" r, ,Cin, dovážený kupci do pražských měst, směl být Zll.

ko~pen Jediné vol~nými zástupci obou cechů, kteří jej rozdělili 
st:Jný~ dIlc,?'l ~ezl oba cechy; jestliže nechtěl některý z mistrO. 
prevut maOZstvl. které mu aáleželo podle podllu mohli' . ___ 1... . .•. d' , Je) '-""-'I 
mJStfl roz člit mezi ostatní mistry podle vlastního uváuní Bl -li 
do"- " . yo 

• muta pnve:en0 emu Vice, než oba cechy potřebovaly, mohl 
~Ieb!relc skoupIt kterýkoli z m.ist:ró.. %. Cechy nesmč.ly poskytovat 
utoči!tě tova[yš~. kteH se k nim utekli, nýbrž musely je vyd.llt 
cedlu. k z')dp~d2ni. 3. Jestliže něktuý z tova.ry~-6. svévolně 
?pusul svého rrustra, nesměl být podle starodávného způsobu při
Jat do pcice před uplynutim čtvrtletní lM.ty. 4. Mistrům nebylo 
dovokno zv)'ŠoV'at mzdy bez souhlasu ostatních mistru, ani loudit 
tovaryše z.~ruhého cechu pod pokutou "jakou sami na se vymysli 
a ustllnovl . ,. Vdovy po zemřelých mistrech pokud seděly IU 
vdovsk~ ~tolici, ~ohly vést podle starobylého obyčeje dále živnost 
a UČ:dnlcl se u ruch .mohli doučit. Ncchtěla.ij vdova mle provozo. 
vat remcslo, muscli učedníci přejít do učení k jinému mistrovi. 
6. U~ňovská doba, kteri bývala mezi cechy nejčastějSí přičinou 
nlzruc, byl~ SMOVc.na Ihl1tou nejmenč čtyř roků. Vydařil.ij se 
vSak učednlk .. tak vtipný a dospělý", mohl mu mistr se souhlasem 
ceUho cechu učňovskou dobu zkrátit. Porovnání se nevztahovalo 
na vraha mistra Hanu!e, k němuž mělo být přikročeno podle priva 
všude, kde by byl postižen. Novoměštsti konviři měli ovlivnit 
tovaryše, sb,ěhlé od staroměstských miStrl1, aby se pokořili a od. 
prosili své mistry. 

Toto porovnánI je doplněn1m artikuld zatím nezvěstného řad 
k • u 

o?v'rského cechu na Starém a Novém Městě pražském. Cc:chov. 
ní r'd, potvrzený městskou radou, byl orga.nizačnlm statutem ře. 
mesln1ko., stanovícím pclva a povinnosti cechu jako celku. Obsa
hoval ustano~eni a .předpisy o vnitřní spclvě, o přijímání učední. 
kll, o ~oV'ólryilch, ~Istrovských kusech, mistrech, vdovách, poru
~ch.al . Cechov~ řády ~ří~uzných řemesel jsou až IU nčktm spe
cuUru ustanov~QJ technickeho mu velmi podobné, takže ztr'ra 
některého z ruch není tak nenabraditeln' jako zničení ostatních 
cechovních písemnosti, které jsou vždy základem k poznání hos
pod~kého a s~ciá!nIho života i zvykových zvláštností a obyčejd . 

• Pu/ed učcdruka. do konvUského cechu bylo v:izáno předlo že-
mm zachovadho listu a dokladu o jcho řidném póvodu z počest-

,,' 

nýcb rodičo.. Po uplynuti zkušební lhl1ty a zapb.ccnl stanovcný~ 
poplatkd byl při j at za cechovního učně přcd otevřenou pokladnici 
při čcvrtletaím zasedání cechu. Tomuto aktu předchizeb. smlouva 
mezi mistrem a dvěma ručiteli učcdnika. Smlouvy si bývaly obsa
hem velmi podobné. Podle smlouvy z pol. 16. století, stvnené ru· 
kou dáním. zavázal se mistr opatřovat učedníkovi po dobu učeni, 
jež bylo oboustrannou dohodou' stanoveno na pět let, butvo Iljů 
učedníkovi náleií" a po vyučení koupit mu nové šaty. UčednIk 
měl být svému hospodáři, u n&ož bydlel po dobu učení, věrný, 
mě! jej i jeho manželku poslouchat. Po skončeni učební doby a 
přezkou!eo.i řemeslných zll2lostí byl učedník prohlášen opět před 
otevi:enou pokladnicí za vyučeného :1 dostal výuční Ust. Novýto
vary~ podle starobylého zvyku svého mistra i tovary~e, do jejichž 
bratrstva byl r6znými často posměšnými a pohoršlivými zpo.soby 

přijat, pohostil. 
Po vyučeni pracoval tovary~ nějakou dobu u svého mistra než 

odešel na vandr, na zkušenou. AčkoU ve starších cechovnkh řá
dech nebyla vandrovní leta výslovně stanoven~, ustá.lil se během 
doby zvyk být na zkušené tak dlouho, kolik roko. trvala učňovská 
doba. Genecilní cechovní artikule z roku 1739 povolily výjimku 
pro tovaryše, který ze zdravotních nebo jiných závažn~ch příčin 
nemohl jít na zkušenou, že musí vandrovnlleta nahradit dva-k"t 
tak dlouhou pracovni dobou u zvláH zkušeného mistra. 
Před od chodem na zkušenou vyžádal si tovaryš opis zachoV:1cího, 

rodného II výučniho listu, vydaný pod cechovní pečeti a podepsaný 
stclimi misu:y. Tyto doklady byly po roce 1731 doplněny ti!tblou 
atestaci. Po značných změnich, souvisících se i:ádným soupisem 
obyvatelstva, byly zavedeny s účinností od t . ,. 1819 vandrovnI 
knížky, kteté museli mlt viicbni tovary~j. Tyto knížky nahrazo
valy dřívěji! pncovni vysvědčení i ostatní doklady a byly plno
právní nihradou za cestovni pasy. Vydiv1.!y je vrchnosti ~ nikoli 
cechy, ktcré tak ztrlltily poslední zbytek své svrcllovanostl. 

Cechovní předpisy nedovolovaly, aby se konvářský toV1.ry~ na 
zku!ené samostatně ucházd o práci u něktcrého z mistrd. Po pH
chodu do Prahy se musel ohIbit u starších miStN, kteřf jej poslali 
v doprovodu stadího tovaryše k misu:ovi, který potřeboval po
mocnlka. Po uplynuti t4 dOl~ mohl tOvary! sv'Ů.j pracovní pomět 
v oboustranné dohodě s mistrem rozvá2:at nebo ptodlouž.it. Od· 

" 9 



chod cizího tovaryie z m~sta, stejn~ jako qdchod domáciho ton
ryše oa vanch, byl vázán určitými př~ně zachovávan9mi zvyky. 
Roku 1,84 si stěžovali stuM tovaryši oa Sebestiána Polik.a., že ode
šd z domu i místa bez v~domi staršIch tovu~I1, jimi se podle 
dobrého pořádku ,,neopov!da, s nimi se nežehnal ani dvou neděli 
u svébo mistra nedodělal". 

Pr2Žštf konváHtí tonryši byli od druhé pol. 16. století sdruženi 
v konvářském tovaryšském bratrstvu, schváleném za souhlasu 
mistru městskou radou. úkolem bratrstva, Icteré mčlo zřejm~ znač
nou mlru samosprávy, neboť vlastnilo i tovaryšskou pečeť, bylo 
zastupovat zájmy tovaryšl1 na. cechovních schl1zícb mimd svými 
volenými staršfmi, zprostředkovat ptáci tovary~dm na. zkuko~ 
podporovat nemocné nebo práce neschopné tovaryše z vlastnIho 
podpůrného fondu. vzniklého z pravidelných pi:íspěvko. ap. Gene
rákú řemeslrůcký řád z roku t731 zakázal tovaryšská bratrstva; 
tovary!i nesměli mít zvláštrú artikule ani vlastnI pokladnici, ne
směli konat tovaryhké dny, partikulární schůzky a své pečctidlo 
museli odevzdat k uschován! do mistrovské pokladnice. Zákaz byl 
poněkud zrnírn~n generálními artikuly z roku 1739. kterým bylo 
tovary!o'm povoleno vybírat pffspěvky při týdenních nebo měsíč
ních sch6.zkách na podporu nemocných tovaryš6 s ustanovením, 
že pokladnička s příspěvky bude uložena v cechovní pokladnici. 
Konvářské artikule z roku 1178 se o této věci nezmiňují. 

Neshody mezi konvářskými tovary~i a jejicb mistry, nhnice 
mezi nimi II tovaryši jiných cech6 vyplňují zejména v 16. stoletI 
nejednu stránku v městských knihich. Roku Ij68 byli vsazeni do 
v&ení dva konvářšcl tovary!i, pon~vadž se dopustili runých přes
stupkO proti přespolním tovary!6m :zejména z V ratisla.vě a svým 
starlfm. Zákaz nošení zbraně v měst! stile častěji publikovaný 
nebyl nikdy dodržován a noční bitky nebyly v pražských ulicfch 
zjevem nikterak mimořádným. Přj brvátce, k níž došlo roku tj: 84 
mezi městským desátníkem a konviřskými tovary§i, oblečcnými 
po uhersku ll. ozbrojenými krátkfmi uherskými ~avlemi, zahynul 
stcižce veřejného pořádku. 

Koorušú mistři v pražských m~tech byli již od t6. století vy_ 
hledáváni v bojném počtu tovary!i ze sousedních zemJ, zejména 
ze Slezska, Kladska. a Lužice. Takt nejeden Polák zavítal na svém 
vandru do Prahy, aby zde rozum a obohatil své znalosti. Dobrá 

ao 

pov~t prdských mistrO: neza.nikh. ani v dobl v!eobecného úpad· 
ku konvátského řemesla koncem 18. stoled, jak dosv!dčují zázna
my o tovary!ích, kteH přišli do Prahy na zkuknou z Moravy, 
Svábsk9, Westfí.lska, Frankfurtu nad Mohanem, Berlína a jiných 
mln. 

Po návratu z vandru bylo snahou každého tovaryše se co nejdří
ve osamostattUt a získat měšfanství s p rávem provozováni živ
nosti. Syn konvářského mistra oebo tovary!, který se přiženil do 
konváčské rodiny, získali mistrovství podstatně snadněji í levněji 
nei ostatni tovary/do Tovaryš po zaplaceni poplatko. podle cechov
ního řádu II pHpovědi starších mistcl odevzdal originály svých do
kladd, které si vyzvedl v mlslě, kde se učil, do mistrovské poklad
nice cechu, u něhož se ucházel o přijetI za mistr.l. Ve starlÍ době, 
dokud nebyly Udány od tovaryJll mistrovské zkoušky, musel to
nryš pracovat, aby prokázal své řemeslnické znalosti, určitou 
dobu u některého z mistrů: v městě, kde se chtěl usadit. Po přede
psání mistrovského kusu, jeho zhotovení a schválenI byl přijat 
před otevřenou pokladnici po složení příjemného II vystrojeni S~
činy za "mla.dšího" mistra, jehož povinností bylo obstari.vat vJe
chny pochO-zky v potřebách cechu. Roku 1739 bylo nařízeno, že 
mistrovské kusy nesměj! být pum nákladné. že je třeba je volit 
tak, aby tovaryl mohl prolclzat svou zručnost a dovednost. Měst
ské právo bylo od počátku t8. stoletI propo'jčováno [emeslnik"Om 
po schváleni mistrovského kusu za poplatek, jehož výJe se zřejmě 
řídila sociilnlmi poměry uchazeče. Krom! toho zaplatil nový ma· 
ťan do městské pokladny 2. zl. na botovosti podle rozhodnuti rad
ních z to. listopadu 1711. Tento poplatek byl nlihr:adou za zbraň
mušket, ktezý d: do uvedeného rozhodnutí darovávali nově po
jatÍ měšťané pro obecní potřebu. Z městských knih a matričních 
zápisO- lze předpokládat, že nově pojatý mistr musel být ženat 
nebo byl vúán slibem do určité doby se oženit. 

V!echny dllletité cechovní věci byly projednány před otevtenou 
pokladnid 02 schůzích celého cechu, svolávaných pr:avidelně čtyři
krát do roka o suchých dnech. Do shromUdění se museli dostavit 
všichni mistři i tovaryli přesně ve stanovenou hodinu a beze zbra~ 
ně. Ti, kteří se nedostavili, opozdili nebo se nedllstojně chovali 
při řešení sporn9ch zil:žitostí, byli trestáni peněžitou pokutou. NII 
schdzfcb volili konváii ze svého středu dva starU mistry, kteří byli 

tu 

chod cizího tovaryše z m!sta, stejn! jako qdchod domácího tova
ryše na van~r, byl ~ určitými přesn! zachovávanými zvyky. 
Roku J j 84 Sl St~žovali staňl tovaryši na Sebestiána Poláka, že ode
§el z domu i místa bez vědomi starších tovary§li, jimž se podle 
dobrého pořádku ,.neopověd!l, S nimi se nežehnal ani dvou neděli 
u sv8!o mistra nedodělal". 

Prrlšt1 konváHt1 tovaryši byli od druhé pol. 16. století sdruženi 
v konvářském tovaryšském bratrstvu, schváleném za souhlasu 
mistrli městskou radou. úkolem bratrstva, které mě.lo zřejmě znač
nou míru sa~osprávy, nvebot vlastnilo i tovuy§skou pečeť. bylo 
zastur:ov~t zaJmy. tovarys~ na cechovních sch6z.ích mistru svými 
vole.nymJ s~imJ, zprostredkovat práci tovary§Om, na zkukné, 
podporovat nemocné nebo práce neschopné tovaryše z vlastního 
podpfuné.ho fondu, vznikl8!o z pravidelných př.íspěvkli ap. Gene
rálni femeslnický řád z roku 1731 zakázal tovaryšská bratrstva· 
tova~yši nesměli mit zvlUtni artikule ani vlastni pokladnici, ne: 
směli ~ODat tovary~ské dny, partikulární scbO.zky a své pečetidlo 
museli odevzdat k uschován! do mistrovské pokladnice. Zákaz byl 
poněkud zmírněn generálními artikuly z roku 1739, kterým bylo 
tova.ryh1m povoleno vybírat přfspěvky pu týdenních nebo měsíč
ních schůzkách na podporu nemocných tov.a.ryšo. s ustanovením, 
že pokladnička s příspěvky bude ulou.na v cechovní pokladnici. 
Konvárské artikule z roku 1778 se o této věci nezmiňují. 

Neshody mezi konvárskými tovaryši a jejich mistry, Mníce 
mezi nimi a tovaryši jiných cecho' vyplňují zej ména v 16. století 
nejednu stránku v městských knihách. Roku 1 j 68 byli vsazeni do 
v&enl dva konviřšt1 tovaryti, poněvadž se dopustili runých přes
stupkO. proti přespolním tova.cy~6.m zejména z V ratislavě a svým 
stadím. Zákaz nošení zbrao! v městě stále častěji publikovaný 
nebyl nikdy dodrlován a noční bitky nebyly v pražských ulidch 
zjevem nikterak mimořádným. Při b rvátce, k níž došlo roku J S 84 
mezi městským desátníkem a konviřskými tovaryši, oblečenými 
po uhersku a ozbrojenými krátkými uherskými šavlemi, zahynul 
strážce veřejného pořádku. 

KonváUtí mistři v pražských městech byli již od 16. století vy_ 
hledáváni v hojném počtu tovaryši ze sousedních zemi, zejména 
ze Slezska, K.1adska a Lužice:. Také nejeden Polák :zavita! na svém 
vandru do Prahy, aby zde rozJIřil a obobati1 .své znalosti. D obrá 
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pověst ptažských mistrO nezanikla ani v době ~eobecného úpad
ku konvářského řemesla koncem 18. století, jak dosvědčují zázna
my o tovaryších, kteři přišli do Prahy na zkušenou z M~.tavy, 
Svibska, Westfilska, Frankfurtu nad Mohanem. Betlina a JIných 

min. 
Po návratu z vandru bylo snahou každého tovaryše se CO nejdH

ve osamostatnit a získat měšťanství s právem provozováni živ
nosti. Syn konvářského mistra nebo tovaryš, který se přiženil do 
konvářské rodiny, získali mistrovství podstatně snadn!ji i levněj i 
nei ostatnl tovaryši. Tovaryš po :zaplaeen( poplatko. podle cechov
ního Kdu a přlpovědi stariích mistrli odevzdal originály svých do
klado', které si vyzvedl v místě, kde se učil. do mistrovské poklad
nice cechu, u něhož se ucházel o přijetí za mistra. Ve starší době, 
dokud nebyly žádány od tovarylo' mistrovské zkolrlky. musel to
varyš pracovat, aby ptokázal své řemeslnické znlilosti, určitou 
dobu u některého z mistrO. v městě, kde se chtěl usadit. Po přede
psání mistrovského kusu, jeho zhotoveni a schváleni byl přijat 
před otevřenou pokladnici po složení příjemného a vystrojení sva
činy za "mladšího" mistra, jehož povinností bylo obstarávat vle
choy poch6zky v potřebách cechu. Roku 1739 bylo nařízeno, že 
mistrovské kusy nesměj' být pilliš nákladné, že je třeba je volit 
tak, aby tovary!; mohl prokázat svou zručnost a dovednost. Měst
ské právo bylo od počátku 18. stoled prop6jčováno řemeslniklim 
po schvilení mistrovského kusu za poplatek, jehož výše se zřejmě 
Iidila sociilním.i. poměry uchazeče. Kromě toho zaplatil nový měš
ťan do městské pokladny:. zl. na hotovosti podle rozhodnutí rad
ních z JO. listopadu J71 t. Tento poplatek byl náhradou:za zbraň. 
mušket. který až do uvedeného rozhodnutí darovivili nově při
jad měšiané pro obecní potřebu. Z městských knih a matričních 
zápiso. lze předpokládat, že nově pojatý mistr musel být ženat 
nebo byl vázán slilxm do určité doby se oženit. 

Všechny dt\lež.ité cechovní věci byly projednány před otevřenou 
pokladnici na sch6.zlch celého cechu, svolávaných pravid~1ně čtyř~
krát do roka o suchých dnech. Do shromážděnÍ se museli dostaVIt 
všichni mistři i tovatyši přesně ve stanovenou hodinu a beze zbra
ně. Ti , kteří se nedostavili, opozdili nebo še ned6stojaě chovali 
při řešení sporných zi1~žitosti, byli trestáni penčlito.u pokut~~. N~ 
scho.zich volili konvin ze svého středu dva stuši O'Ustry, kten bylI 
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potvrzováni při obnově městské rudy spolu s inspektory nad kon
vářským pořádkem. 

Novom6tšti koováři byli v 16. století z2koupeoi v okoli hřbi
tova P. M2rie Sněžné a v Siroké ulici (d.ndoi J ungm3.nnOv2), která 
byla v té době Č2Sto zvána ulicí Konviřskou či Zvonařskou. Na 
StaJ:6n Mě!tě. byli konváEi soustředěni v H2velské čtvrti a na Malé 
Straně v okolí kostela sv. Mikuli§e. 

SociiIní postaven.! většiny konviřských rodin na Starém a No
vém Méstě bylo v 16. stoleů vzhledem k stoupající potřebě cíno
vého nádobí v měšťanských domácnostech dobré. Konvářšú 
mistři jmenovité na Novém Městě se podíleli na správě veřejného 
života nemalou měrou. Konvářský cech je uveden v roce 1 S Z4 

v seznamu řemeslníků, kteří přísahali na rúboženské 2rtikule, slo
žené Paškem z Vmtu. Jedním z nejvěrnějších pfívrženco. Prlko
vých byl konvářský mistr Jan Karban, který usedal tém!ř nepře
tržitě vedvacitých letech v městSké radě a obohatil se prý na úkor 
protivníkó Paškových. I kdyi mnozí z konvHů se museli zodpo
vídat z trestnícb čim\ před kon~elskými lavicemi a odsedět si trest 
ve vězení, přece žlidný z mistró neposkvtni! čest konvářského ce
chu jako malostranský koovář: Jan Václav Světik v 70. letech 18. 
stoletÍ. Byl tak zadlužen, že vtřitelh měhi právo prodat jeho cf
nařské formy v případě nedodržení týdenních splátek. Podezírán 
% kráde.že stříbrných předmét\\ v kostele na Strahově a v kLUteře 
u Hybernů, které rozUval a stříbro prodával, byl po několib. výsle
ších v m..alostranském vězení dopraven do v~zení ve Spince, kde 
se k němu přikročilo vš::mi čt)'řmi stupni útrpného práva s přes
ným zachovái:lÍm a doddenim čl. 38 Nemesis Tereziana. 
Nařb:ením Ferdinanda I. z roku J S47, jilIlŽ byla živnostenská 

pravomoc všech cechd omezena, byli postiženi i pražští konviři. 
Z té doby se nezachovaly žádné spisy a není rovnU %námo, kdy 
hyl konvihlm potvrzen jejich cechovní řád. První zpráva o miSttov
slu:m stHbrném a tovaryšském pečetidlu je z roku 162.3, ve které 
se současně uvidí, že v cechovní truhlici byly uloženy jen "listovc 
učedníkův". Domnívám se, že otisk pečetidla s renesančrú konvici 
ve hítě a s českou. jen částečně čitelnou legendou je uchován na 
listě z ll.. prosince 1698. Ktomě tohoto používali pražští konváli 
typ:He s němecl;ou legendou z roku 1662. a třetího, který neměl ani 
legendu ani letopočet. 

'" 

Výrobky pražských konvářlllze rozdělit podle účelu' na před
měty užitkové potřeby včetně cechovruch konvi :I. pohárů, a na 
dUa chrámová - svícny, kfůtelnice, věčné l:l.mpy, zvony aj . Je po~ 
zoruhodné, že u výrobkCl. kosteWch bylo převážnou většinou po~ 
užito plastického dekoru, kdeito užitkové předměty byly zdobeny 
pouze rytím, 0- jak soudobé prameny uváděly- "rýsováním". 

Z dnových výrobkO. užitkové potfeby se nezachoV21y ze 14. a I,. století Udné, které by bylo lze bezpečně označit za pdci praž~ 
ských mistru. Ani ze 16. Stoleti, kdy byla gotika na tomto poli jen 
velmi pozvolna vytlačována ze svého dominujícího poSt2vení re
nesančním slohem, nejsou zatÍm %nimy výrobky pražské prove~ 
nience, které by mohly být srovnány s plastickými pracemi oodm
berských, saských nebo slezských konvářů . A přece pozóstalostní 
inventiře uvidéji neobyčejné množství a roznorodost cinového 
nádobí nejen co do velikosti a tvaru, ale i účelu. Kolik dcuhll tati
hl a mls, mělkých i hlubokých, kolik konví II konvic, puklatých. 
baňatých, oblých, goticky hranatých, s nožičk2mi i bez nich, vin
ných, pivních aj. bylo vyrobeno a během doby poškozeno a znovu 
přelito. Vždyť v domácnostech zámožných rodin nebylo cínové 
nádobí jmenovitě uváděno, nýbd: počltáno na centnéře. Pro nedo
statek uchovaných d nových předmětů nebude lze asi nikdy mož
no zhodnotit, zda a dn jaké mlry byly výrobky pražských mistrů 
ovlivněny norimberskými konviři. V soupise majetku %emřelého 
zvonaře Bartoloměje % Cinperka z 1.9. srpna 1601 za.znamenána 
"truhlice nádobí díla norimberskébo" a v pol. 17 , století "cinové
ho nádobí starOžitného". Je nipad.né, že se mohl při tak živých 
obchodrúch a kulturních stycích mezi Prahou a Norimberkem 
technicky výrobní a dekorační proces tak odlilně vyvíjet, jmeno- · 
vitě když užiti plastickébo dekoru bylo pr2žským konvárum běžné 
od I S. století, jak dosvědčují četná kosteln.l dlla. 

Charakteristickou zvlllJtnosti cechovních konvic 16. stoled 
(% nich! starší zdobeny nizkým reliéfním nápisem v úhledné gotic
ké minuskule, mladší vkusně dobově ryté), byl tvar a připájení 
ucha, na kterém obvykle vyražena značka konvHe. Dvě ze zacho
vaných cechovních konvic :třejmě českého pllvodu, nečiuje v to 
jiné, uvedené v arehfvnlch pramenech, mají víka zakončena plas
tickým cimbuřlm - mmsem. Starší z nich z roku I S 77 patřila pe
kaiskému cechu ve Slaném, druhá, snad o něco mladší. byla zne-
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potvrzováni při obnově m!stské tudy spolu s inspektory nad kon
vHským pořádkem. 

NovolII~tští konviři byli v 16. století zakoupeni v okolí hřbi
tova P. Marie Sněžné a v Siroké ulici (dnešní Jungmannova), která 
byla v té době ČIsto zvána ulici Konv:iřskou či Zvonařskou. Na 
Starém Měně byli konváři soustředěni v Havelské čtvrti a na Malé 
Straně v okolí kostela sv. MikulHe. 

Sociální postaveni vttiiny konviřských rodin na Sw:ém a No
vém Městě bylo v 16. století vzhledem k stoupající potřebě cíno
vého nádobí v měšťanských domácnostech dobré. Konvářšt1 

mistři jm~ovitě na Novém Městě se podíleli na spnvě veřejného 
života nemalou měrou. Konv:Hský cech je uveden v roce 1':4 
v seznamu femes1niko', kteří přísahali na ru.boženské artikule, slo
žené Pukem z Vtlltu. J edním z nejvěrnějších přivrlencO. Puko
vých byl konriřský mistr Jan Karban, který usedal téměř nepře
tržité ve dvacátých letech v městské radě a obohatil se prý na úkor 
protivníko' Paškových. I když mnozl z konváro se museli zodpo
vldat z trestních &0, před konšelskými lavicemi a odsedét si trest 
ve vězení, přece Zádný z mistru neposkvrnil čest kOQvářského ce
chu jako malostranský konvii Jan V:í.clav Světik v 70. letech 18. 
století. Byl tak zadlužen, že věřitelh měla právo prodat jeho ci
nařské formy v přfpadě nedodrženi týdenních splátek. Podezírán 
z krádeže stříbrných předmhó v kostcle na Strahově a v kl.áAteře 
u Hybemo', které rozlíval a stříbroprodival, byl po několika výsle
ších v malostranském vězení dopraven do v&.ení ve Spince, kde 
se k němu přikročilo všemi čt}'řmi Stupni útrpného práva s přes
ným zachováním a dodržcnim čl. 38 Nemesis Tereziana. 

NaHzenlm Ferdinanda 1. z roku 1547, jímž byla živnostenská 
pravomoc riecb cechO, om~na, byli postiženi i p ražšti konviři. 
Z té doby se nezachovaly U dné spisy a není rovněž známo, kdy 
byl konv:i.řo'm potvrzen jejich cechovní i::í.d. Prvm zpráva o mistrov
ském stříbrném a tovaryhkém pečetidlu je z roku 16:3, ve které 
se současně uvádí, že v cechovní truhlici byly uloženy jen .. listové 
učedniko.v" . Domnívám se, že otisk pečetidla s renesanční konvici 
ve stÍtě 2. s českou, jen čistečně čitelnou legendou je uchovin na 
li stě z 12. prosince 1698. Kromě tohoto používali pražští konváli 
typáře s německou legendou z roku 1661 a třetího, který neměl ani 
legendu ani letopočet. 

Výrobky pr2Žských konv:IJo. lze rozdělit podle účelu· na před
měty uiltkové potreby včetně ceehovnkh konvi 2. poháru, a na 
díla chrámová _ svícny, křtitelnice, věčné lampy, zvony aj. Je po
zoruhodné. že u výrobkA kostelních bylo převážnou většinou po
užito plastického dekoru. kdeito užitkové předměty byly zdobeny 
pouze rytím, Ci - jak soudobé ptameny uváděly - "rýsováním". 

Z dnových výrobkó užitkové potřeby se nezachovaly ze 14· a 
15. století i:i.dné, které by bylo lze bezpečně ozru.čit za. pd ci praž
ských mistru. Ani ze 16. stoletÍ, kdy byla gotika na tomto poli jen 
velmi pozvolna vytlačov:í.na ze svého dominujlcího postaveni re
nesančnÍm slohem, nejsou ntÍm zaamy výrobky pruské prove
nience, které by mohly být srovnány s plastickými pracemi oorim
berských, saských nebo slezských konviro. A přece pozóstalostní 
inventiře uváděj í neobyčejné množství a různorodost dnového 
nadobI nejen co do velikosti a tvaru, ale i účelu. Kolik druhů taU
ro a mls, mělkých i hlubokých, kolik konvi a konvic, pllklatý~, 
baňatých, oblých, goticky hranatých, s nožičkami i bez nich, Vln

ných, pivních aj. bylo vyrobeno a během doby p~!kozeno a ~ovu 
přelito. Vždyt v domácnostech zamožných rodin ~bylo C1Dové 
nádobí jmenovitě uvád!no, nýbd počítino na centnere. Pro nedo
statek zachovaných dnových pfedmětů. nebude lze asi nikdy mož
no zhodnotit, zda a do jaké mlry byly výrobky pruskýcb mistrů 
ovlivněny norimbcrskými konviř:i. V soupise majetku zemřelého 
zvonaře Bartoloměje z Cinpedta z ~9. srpna 1601 zaznamenána 
truhlice n:idobí díla norimberskébo" a v pol. t 7· stoletÍ "cínové

'ba nádobí starožitného". Je napadné, že se mohl při tak živých 
obchodních 2. kulturních stycích mezi Prahou a Norimberkem 
technicky výrobní a dekoračru proce! uk odlilně vyvlj~t, jmeno~ ' 
vitě když užitÍ plastického dekoru bylo pražským konvárům běžru: 
od 1~. stoletl, jak dosvědčují četná kosteln.l dUa. . 

Ch:uaktc:ristickou zvliltností cechovních konVIC 16. stoleti 
(z nichž sladí zdobeny nlzkým reliéfoim nápisem v úhledn~. g~tic
ké minuskule, mladší vkusně dobově .ryté), byl tvar a pnpaleru 
ucha na kterém obvykle vyražena značka konváře. Dvě ze zacho
V1lOý~b cechovních konvic zřejmě českého pOvodu, nečítaie v to 
jiné, uvedené v arcb!vních pramenech, majl víka zakončen~ plas
tickým cimbuřím - k.ramsem. Stadí z nich z roku t ~ 77 patřili. pe
kařskému cechu ve Slaném. druhá, snad o něco mbdtí, byb. zne-
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hodnocena vkusným, nikoli vbk soudobým rytým dekorem, který 
byl patrně dilem konvářského mistra J ana tížka z Kutné Hory, 
jehož mistrovskou značku nese. 

Je příznačné, že k ukázkám kostelních p~d n~z3chovala se mi
nulá století tak macešsky jako v oboru užitkových předmět11, je
jichž zničení u e z největM části pačíst na vrub třicetileté války. 
Kromě k.řtitelnice byly tO předevSim četné zvony, které svým pro
vedenlm, plastickou výzdobou a zvukem po staletí hli.saly slávu 
českých zvonaru-kOl1vářO. Z IJ. a 16. století je v C~chách zaeho
vino přes stO křtitelnic, z ruchž téměř třicet lze považovat podle 
dosavadního výzkumu za práce pražských konviřO. TémH vle
chny křtitelnice českého po.vodu mají charakteristický tvar obráce
ného zvonu - kotle s připájenými třemi nohami. V 11. a v první 
polovině 16. stoletÍ byl plášf ttchto křtitelnic zdoben plastickými, 
v gotickém slohu provedenými arkádll.mi, v nichž byly reliéfně 
moddov-a.né poStavy apoštoM., svatých, ukhžování Krista aj . VSI:
chny plastické ozaoby, držadla i Dohy byly odlévány z mosazných 
forem a teprve dodatečně připájeny ke kotli, odlitému z hliněného 
kadlubu. Poněvadž konváři používali i několik desítek rokO týchž 
forem, bude možno systematicky provedeným výzkumem zjistit 
po.vod i jméno výrobce křtitdnice, a to i v případech, kdy se stala 
konvářská značka neodbocnou opravou nebo jiným zpo.sobem 
nečitelnou. Nejstadf - po.vodně v podlalickém klášteře a nyní 
v kostde v Hradci Krilové - umístěná khitelnice z roku 1406 
ukazuje nejen te<::bnlckou zdatnost a stylistický vkus tebdejUch 
konvaro, ale dokumentuje svým provedením, že toto dílo nebylo 
první prací tobo druhu. Nápisy tu. křtitelnicích bývaly provede:ny 
vkusnou gotickou minuskulou; asi z jedné pětiny byly latinské, 
jeden něme<::ký a om,tnI české. 
Poměrně malý počet dochovaných dnových výrobkO- ze 16. 

století, z nichi mnohé nebyly ještě provenicnčně určeny, nedovo
luje zhodnotit práce jednotlivých mistrO. Lze snad poukázat na dI
la konviřO Václava a Jana Mrkvičky z t. pol. r6. století a na vzdě
laného Vavřince Ki:ičku z Bytý~ky (tr168), který pomáhal mistru 
Jaro1ovi z Brna přj slév:1ní bronzové fontiny v Královském leto
bntdku, kterou popsal ve zvlUtnim spise s návodem k liti i s obrib
ky. Nejvýznačnčj~i dlla té doby - zvony- nebyly dílem konvářO, 
ale zvonařll, kteří se litim claovýcb výrohkO: zaměstnávali jen 
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podružně. Z proslulých pražských zvonařo. možno uvést JUka, 
řečeného Rybu z 2. pol. IS. stoleti, Ondřeje, syna Bartoše Beroun
skébo, který společné s mistrem Matějem slil zvon .. V4clav" ke 
sv. Víru v roce 1142 a konečně Bcikciho, který byl v 70. letech no
bilitován spřldomkem"z Cinperka", .. ll Stanimonte". Brikci použil 
při některých svých pradch plaket Petra F16tnera, s jebož dilem 
se seznámil zřejmě za svého pobytu v cizině. Cinnost Brikciho -
zvonaře i konviře- je všestranná; sléval zvony vše<::h druho. i ve
likostÍ, nibrobni epitafy, r:lkve, křtitelnice i drobné cínové nádob! 
pro děti. V domě "U zvonařů" v Siroké ulici měl krám s pěti skle
py. v němž zboží, sepsané při po:rostalosti, bylo odhadnuto Dll 
23 08 kop jO gr. Brikci kromě slé'Vačské činnosti byl vdmi podni
kavým obchodníkem, který mimo nesčctne druhy železa prodával 
papír, cizozemské kořeni, ro.zné druhy plátna i střelný prach. Z po
z6stalosti snad lze uvést stříbrnou pečeť, plt ,..iluminoV'U1Ých" 
6gurek, mlljestát na erb, mapu Uher a četné knihy většinou nábo
ženskěho obsahu v krásných vazbách. Bokci, který zasedal v měst
ské radě, byl léta stadím cechmistrem ll; prednim literátem v záduší 
sv. Jindřicha, zemřd na mor roku 1 j99. K jeho ům.rti složil ll; vy
dal impresor Sixt Palma Močidlanský .. Píseň pohřební", ozdobe
nou dřevorytem. Bcikcí z Cinperkll byl podle dochovaných prací 
nejvýznačnějším pmským zvonařem všech dcib II patrně též nej
zámožnějším ze všech soudobých zvona.ro-konváru. 

Počet konvář6 z doby předběloborské, kten zO-stali po roce 
1627 v pražských městech, bud že byli katolíky nebo že přestou
pili v dOsledku prowefom1llčnÍho nátlaku ke klltolické církvi, 
jistě nedosáhl počtu deseti osob. Jejich poč.!.tečoi práce navazo
vala sice na vyrukající vzory českých konvHských miStru doby 
Rudolfovy, avšak j tito vymřeli počátkem jO. let 17, stoleti a ne
zanechali po sobě remeslný dorost. Tím byla přerván2 vývojová 
kontinuita mezi renesllnéní tvorbou konce 16. stolců, zastoupenou 
téměř výhudně konviři českého po.vodu II novým slohem, proni
kajícím do pražských měst již v době třicetileté války. Jeho nosi· 
teli byli konváUtl tovary~i podle jm~n i rodiště př:erižně němec· 
kého po.vodu, kteří se teprve v Praze stali mistry a získllli městské 
právo v některém ze tři prdských měst. Zde se setuli konván 
z Altenberka, Ft2nkensteinu, Halle, Kladska, Lehnice, Mayerho
fenu, Pllderbornu, Reicbenbachu, 2ira.vy, Bouchova, Jichymova, 
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hodnocena vkusným, nikoli vbk soudobým rytým dekorem. který 
byl patroě dilem konvářsk&o mistra Jana Cižka z Kutné Hory. 
jehož mistrovskou značku nese. 

Je přiwačné. že k ulcizldm kostelních prací n~zachov:W. se: mi
nul:!. století tak macešsky jako v oboru užitkových předmčtů, je
jichž. zničení lze z největší části přičíst na vrub třicetileté války. 
Kromě Idtitelnice byly to především četné zvony, které svým pw
vedroim, plastickou výzdobou a zvukem po staletí hlisaly slávu 
českých zvonařo.-konvářo.. Z tj. a 16. století je v Cech:i.ch zacho
vino přes sto k1:tite1nic, z nichž těměř třicet lze považovat podle 
dosavadního výzkumu :za práce prrlských konvihl. Téměř vie
chny křtitelnice českého pOvodu mají charakteristický tvar obráce
ného zvonu- koůc s připájenými třemi nohami. V tj. a v prvni 
polovině 16. stoled byl plášť t&hto křtitelnic zdoben plastickými. 
v gotickém slohu provedenými ark:i.dami, v nichž byly reliéfně 
modeloV1Ulé poStavy apo~toIO. svatých. ukřižování Krista. aj. V~e
cbny plastické ozaoby, držadl2. i nohy byly odlévány z mosazných 
forem a teprve dodatečně přip:!.jeny ke kotli, odlitému z hliněného 
kadlubu. PoněV2dž konváři používali i několik desltek [OkO. týchž 
forem. bude možno systematicky provedeným výzkumem zjistit 
po.vod i jméno výrobce křtitelnice, II to i v případech, kdy se stala 
konvářsH zmačka neodbornou opravou nebo jiným zpOsobem 
nečitelnou. Nejstadi - po.vodně v podlaiickém killteře a nyní 
v kostele v Hradci Králové - umtstěná křtitelnice z roku 1406 
ukazuje nejeo technickou zdatnost a stylistický vkus tehdejUch 
konváro, ale dokumentuje svým provedenIm, že toto dílo nebylo 
první prací tOho druhu. Nápisy na křtitelnicích hýnly pwvedeoy 
vkusnou gotickou minuskulou; asi z jedné pětiny byly li.tinské, 
jeden n~mecký a os~tnI čcskt. 
Poměrně malý počct dochovaných dnových výrobko. ze t6. 

století, z nichž mnohé nebyly je!tě provenienčně určeny. nedovo
luje zhodnotit práce jednotlivých misuo.. Lze snad poukázat na di· 
la konV1ÍfO Václava a Jana Mrkvičky z I . pol. t6. století a na vzdě
laného Vavřince Kiičku z Bytýšky (tl ,68), který pomáhal mistru 
Jarošovi z Brna při slévání bronzové-fontány v Kri10vském leto
hrádku, kterou popsal ve zvlá!tnIm spise s návodem k lití i s obd,z· 
ky. Nejvýznačněj~í díla té doby - zvony - nebyly dilem konviřo., 
ale zvoru.řO. kteH se litím clnových výrobko. zaměstnávali jen 
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podružně. Z proslulých pražských zvonaro možno uvést JUka, 
řečeného Rybu z z. poL 1 S. století. Ondřeje, syna Bartoše Beroun
ského. který společně s mistrem Matějem slil zvon "Vli.clav" ke 
sv. Víru v roce 1'4%. a konečně Bcikcího, který byl v 70. letech no
bilitován s přldomkem .. z CinpeIka", "a S~nimonte". Bdkci použil 
při některých svých pradch plaket Pet~ .Flotn~. s jeb~ž ~m 
se seznámil :zřejmě za svého pobytu v ClZmě. Cmnost BrikC1~O -
zvonaře i konviře- je všestranná; sléval zvony v~ech druhO 1 ve
likostí, náhrobní epitafy, rakve, křtitelnice i drobné cínové ~ádobi 
pro děti. V domě "U zvonaru" v Siroké uli~ m~ krám s pěu skle
py. v němž zboží, sepsané ph pozOsralo.su. b~lo odharu:uto n.a 
1308 kop SO gr.Brikci kromě slévačské čmnosU byl velrrupodni
kavým obchodníkem, který mimo nesčetné druhy železa prodával 
papi.r, cizozemské koř~, ro:zné druhy plátna i stř~ý p'rach. Z po,: 
zOsulosti snad lze uvést stříbrnou pečd. pět ,,llumlnovaných 
figuIek, majestit na erb, mapu Uher a četné knihy většinou nábo
ženského obsahu v krásných vazbách. Bcikd, který zasedal v měst
ské radi!, byl léta starším cechm.istrem a pře~ ~teri~ v. záduší 
sv. Jindřicha, zemřel ru. mor roku I' 99. K Jeho umrU složil a vy
dal impresor Sixt Palma Močidlanský "Píseň pohřební", ozdobe: 
nou dřevorytem. Bcikci z Cinperka byl podle dochovaných praCl 
nejvýznačnčjšim pniským zvonařem vš~ch dob ~ patrně též nej~ 
zámožnějšim ze v§ech soudobých zvona.ro-konvaro. . 

Počet konvář6. z doby předb!lohonké. kteř! zOstali po roce 
161.7 v pražských městech, bucI že byli kawllky nebo .že pře~to~
pili v dOsledku protireformllčrúho :,::!.tlaku ke v katolické CUkVl, 
jistě nedosáhl počtu deseti osob. JeJich počitecní pd.~ navazo· 
vala sice na vynikající vzory českých konvářských mmro doby 
Rudolfovy, avšak i titO vymřeli počátkem jO. l:t 17, století ~ ne
zanechali po sobě řemeslný dorost. Tím byla prervám vývoJov:!. 
kontinuita mezi renesančn1 tvorbou konce 16. s[oled, zastoupenou 
téměř výhradně konváři českého pOvodu a novým slohem, ptO~
kajícím do pražských měst již v dobi! třicetileté války. Jebo nOSl
teli byli konváUti tovary§i podle jm~n i rodiště př:evižni! němec
kého po.vodu, kteH se teprve v Praze stali mistry a získ~ městs~_~ 
právo v některém :ze tří pmských měst. Zde se sc:tkah konvar1 
z Aitenberka, Prankensteinu. Ha1le, Kladska. Lehmce, MayeIho
fenu, Padetbomu, Reicheobachu, tJ~vy. Bouc.hova, Jichymova, 
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Krupky, Karlových Var~, TJsú nad Labem a jiných míst, aby tu 
s povolerum městske rady otevřeli své živnosti. Výrobky této nově 
katolicke generace konvářských mistrů, lišic! se slohovým poje
dm i ornamentálni výzdobou od prací doby minulé, vytvořily 
nový směr, který ovlivnil tvorbu konvárských mistrd i v ostatních 
českých městeclt. 

Po skončení třicetilete války začíná státní správa pozvolna. 
avšak systematicky zasahovat do cechovního zřízeni, které se bě
hem války podstatně uvolnilo. Výslednicí těchto snah bylo vydáni 
gener.Uniho řemeslnického řádu roku 173 t. doplněného generál
ními cechovními artikuly z roku 1739. kterě podřídily život v ce
ších přísně vrchnostenské kontrole. nedovolujfcl kromě nesčct
ných jiných omezeni ani dopisováni cecho. mezi sebou bez jejího 
svolení, byť i v potřebách cechovních. 

O organizaci koovářského cechu v pražských městech je z2cho
vino z této doby j eště méoě zpráv než z minulých stoleÚ. Podle 
mistrovských zoaček bylo by možno soudit, že každě mhto mělo 
sVllj vlastni cech. Tomu však odporuje znění osvědčení z u . pro
since 1698, v němž ..... Starší přisežnI a viichni jini spolumistři 
poctivého konvářskěho řemesla Nového a St2.rého Města pražske
ho vyznáv2jí. .. ", dále nové pečetidlo 2 roku 1661 s německou le
gendou a konečně i nová pokladnice 2 roku 16'9' Zdá se pavdě
podobnějš1, že se konvářští mistři všech tH pražských robt, jejichž 
POČCt byl proti 16. století značně men~l, sdružili v jeden společný 
cech; potom by byl městský znak. uváděný v mistrovské značce, 
pouze pnlkaznýrn ověřením měUansrv{ a prán. provozováni živ
nosti v některěm z měst. 

Od počátku 17, století nebyli již zvonaři, kteří měli své diIn)' 
převážně na Novém Městě, sdrukni v jednom společoěm cechu 
s konváři. Tím lze vysvětlit rovnoměr.o.ějU osídleni konviřo. 
vpražských městeclt v 17. a t8 . stoleů. neboť Nově Město pozby
lo tak svého čelného postaveni. TJčast konváru ve veřejné správě 
byla po třicetiletě vilce nepatrná; příčina tkvEla v tom, že mistři, 
přijati nově za mglaoy, nebyli voleni do městské rady a jejich sy
nové se pravidelně vyučili jinému řemeslu. Výjimkou byla. kon
vářsltá rodina Tičků, v níž se konvářstvi provozov210 půl druhého 
stOletí. 

Clnových výrobkO téměř viech druhů i tvarň, zdobených rytým 
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dekorem, se zachovalo %e 17, a t8. století značné množstvÍ. PIllStika 
se om~zila převážně na podtužné doplňky : figurky na víka, držadla 
k šroubovým závěrl.m, hlavičky andílků, lvi hlavy s držadly, nož
ky 21vičky pod podstavce cechovn.lch konvic 2j. Konec J7. století 
obohatil dos2vadní tvorbu v Cechách o novou dosud oeobvyklou 
výzdobu užitkových předmět1l - o plastický dekor, jehož bylo 
užito převážně jen u kstistěnných lahvi se ~roubovým uzávěrem . 

Tyto práce s vysokým, mohutně pdsobícim květinovým rwéfi:úm 
dekorem v renesančním slohu, byly dilem několika pražských 2 
venkovských konváiů; jejich úmrtím zanikl j tento zajímavý umě
lecký směr až oa mlad~ i epigonní práce chebských konvářů. Pro 
nedostatek srovnávadho materiálu zOstává nerozřešenou ocizka, 
byly-ti norimberské výrobky vzorem českým konvářům, nebo zda 
obě suediska tvořila nezávisle na sobě, popř. zda převzala tento 
výtv2.mý zp~sob odjinud. Norimberské láhve, ačkoli měly s český
mi pracemi podobný dekor, byly sice o něco starší než české vý
robky, avbk české výrobky předčily, až na práce Elbdovy, do
kon21ejšim technickým provedením reliéfního dekoru. 

Na tato charakteristická clila upozornil první Demiani, který, 
přestože se mu nepodaiilo roz1u~tit konvárské značky na obou 
lahvlch, utožených v UměleckoprOmyslovém muzeu v Liberci, 
zařadil jednu z nich mezi práce augsburského původu. Tiscber 
přičetl čtyi:.i láhve s plastickým renesančním dekorem, z nichž pou
ze jedna byla podle jeho údajů značkována, novoměstskěmu kon
viH H. C. H. Dvě 2 nich byly u1ož~y na státním zámku v Hlubo
ké nad Vltavou, dtuhé dvě v Cerveném Hrádku u J irkova. Tiscbe
rem reprodukovaná láhev s květinovým, na v~ech stěnách stejným 
dekorcrn (Hluboká) je správně určem jako dilo HeH = H ons Ka
rel H olub (s výhradou; t 1713), kdežto druhá je nc:vkus.ný novodo
bý padělek. Jedna z paci v Cerveném Hcidku s vysokým, střídavě 
se opakujícím ovocným a květinovým dekorem, je dilem česko
lipského konváfe Baltazu'a Elbeh, druhi, s plastickým květino

. vým dekorem a sedíci bolubici, je dílem staroměstskěho konváře 
Karla K orba (t I68R). Jeho pud, alespoň podle mistrovské znač
ky, je plochý tal.Hek O prOměru ZOl mm s arabeskami a s hhdkým 
vypouklým středem, na němž jsou vryty ve věnci iniciálky E : P. 
Toto unikátní dllo s vyrafenou značkou pražského konváře na Uc
ní straně talířku mezi arabeskami, bylo patrně odlito z dobově 
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Krupky, Karlových Varu, Úsú nad Labe;m a jin}~ch mlst, aby tu 
s povoknIm městske t2dyotevřdi své livnosti. Výrobky této nové 
~ato~cké gen~ce. konvářských m.istn'l, lišící se slohovým poje
um 1 omameo[a!n.i výzdoboll od prací doby m.inu.le, vytvořily 
nový směr, který ovlivnil tvorbu koovHských mistru i v ostatních 
českých městech. 

Po skončení třicetileté vilky začíná státní správa pozvolna, 
avšak systematicky zasahovat do cechovního zřízení, které se bě
hem války podstatně uvolnilo. Výslednicí těchto snah bylo vydáni 
generálního řemeslnického řádu roku 173 I, doplněného generál
ními ce;chovními artikuly z roku 1739, které podřídily život v ce
lích pHsné vrchnostenské kontrole, nedovolující kromě nesčet. 
ných jinýeh omezení ani dopisování ceeh1.\ mez.i sebou bez jejího 
Bvoleni, byť i v potřebách ccchovnfch. 

O orv!Ůz:I.ci konvářského cechu v pražských městech je zacho
váno z této doby ještě méně zpráv než z minulých stole;ú. Podle 
mistrovských značek bylo by možno soudit, že Wdé město mtlo 
s~j vlastní cech. Tomu viak odporuje zněni osvědčeni z 11. pro
Slnce; 1698, v němž ., ... Starší přísežní a všichni jiní spolumistři 
poctivého konvářskeho řemesla Nového a Starého Města prrlské. 
ho vyzn:i.vají. .. ", dále nové pečetidlo z roku 1661 s něme;ckou le
gendou a konečně i nová pokLtdnice z roku 16S9' Zdá se pt2vdě
podobnějš1, že se konváBti mistři všech třI praiskýchměst, jejichž 
POČCt byl proti 16. slOleú značně menši, sdružili v jeden společný 
ee;ch; polOm by byl městský znak, uvád~llý v mistrovské značce, 
pouze prdkuným ověřením m8ťanstvi a priva provozováni živ
nosti v někter~m z měst. 

• Od počátku 17, stoleti nebyli již zvonaři, kteří měli své dílny 
prevážně na Nov~m Městě, sdruženi v jednom společném ce;chu 
s konváři. Tím lze vysvětlit rovnomětAěj:H osídlení konvářl1 
v prrlských městech v 17, a t 8. scole;d, nebol' Nové Město pozby
lo tak svého čelného postavení. Očase konváM ve veÍejné správě 
brb. po třicetiletě válce nepatmll.; příčina tkvěla v tom, že mistři 
přijatí nově za rněHa.ny, nebyli voleni do městské rady a jejich sy~ 
nové se pravidelně vyučili jinému řemeslu. Výjimkou byla kon. 
v:Hski rodiw. Tičků, v níž se kOQváfstvÍ provozovalo pill druhého 
stoled. 

Onovýcb výrobk6 těměřv!ecb druM i tvul1. zdobených rytým 
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dekorem, se UCbOVlllo ze t 7. a 18. stokŮ wačné množství. PIllStika 
se om!=zila převážně na podružn~ doplňky: figurky na vlka, držadla 
k šroubovým zlÍ.věrom, hlavič.ky lLOdílkl1, lví hlavy s držadly, nož
ky a !vičky pod pod5[avce cechovních konvic aj. Konec TJ. Století 
obohatil dosavadnJ tvorbu v Cecbich o novou dosud neobvykJou 
výzdobu ulitkových pi:edměro - o plastický dekor, jehož bylo 
užito převážně jen u šestistěnných lahvl se šroubovým uzávěrem. 
Tyto práce s vysokým, mohutně pl1sobícím květinovým reliéfním 
dekorem v renesančním slohu, byly dílem několika pražských a 
venkovských konváfl1; jejich úmrtím zanikl i tento zajímavý umě· 
lecký směr až na mladší epigonnI práce chebských konváh'.t. Pro 
nedostatek srovnivaa11O materiálu zdstává nerozřešenou oclzka, 
byly·li norimberskě výrobky vzorem českým konváhlm, nebo zda 
obě střediska tvoi:ila nezávisle na sobě, popř . zda převzala tento 
výtvar.ný zpl1sob odjinud. Norimberské lihve, ačkoli měly s český
mi pracemi podobný dekor, byly sice o 0&0 stadí než české vý. 
robky, avbk čcské výrobky předčily, až na práce Elbelovy, do
konalejším technickým provedením reliéfního dekoru. 

Na tato charakteristicki dil2 upozornil první Demiani, který, 
přestože se mu nepodařilo rozluhit konv:i.hké značky na obou 
lahvích, uložených v UmBeckopromyslovém muzeu v Liberci, 
zařadil jednu z nich mezi pr:i.ce augsbucského pl1vodu. Tischer 
přičetl ctyř.i láhve s plastickým rwesančnim dekorem, z nichž pou· 
ze jedna byla. podle jeho úchjó značkována, novoměstskemu kan
vin H. C. H. Dvě z nich byly uloženy na státním zámku v Hlubo
ké nad Vltavou, druhé dvě v Cerveném Hrádku u Jirkova. Tische· 
rem reprodukovaná láhe;v s květinovým, na všech stě.nách stejným 
dekorem (Hluboká) je správně určena jako dílo HCH ... Hons Ka
rel Holub (s výhradou; t 1713), kdežto druhá je nevkusný novodo
bý padělek. Jedna z prací v Cerveném Hrádku s vysokým, střídavě 
se opakujídm ovocným a květinovým dekorem, je dilem čcsko
lipského konváře Baltazara Elbela., druhá, s plastickým květino

. vým dekorem a sedící holubici, je dílem staroměstského konváře 
Karla Korba (tI688). Jeho prací, alespoň podle mistrovské znač
ky, je plochý talířek o průměru l O l mm $ arabeskami a s hladkým 
vypouklým středem. na němž jsou vryty ve věnci iniciálky E : P. 
Toto uniká.tní dUo s vyraženou značkou pruského konvue na Uc
ní straně talířku mezi arabeskami, bylo patrně odlito z dobově 
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mnohem starší formy norimberského ptlvodu, kterou si Korb opa
třil na zkušené. Jinou prací Elbelovou je bohatě rytá láhev ve tva
ru knihy s vkusnými reliéfními Mrožníky. Z ostatních mimopraž
ských prací lze uvést šestistěnnou láhev s plastickým květinovým 
dekorem a sedícím pávem, jež je díkm bllinského konváře Jana 
Schumanna (s výhradou). Konvářská značka je u v!iech lahvi vy
ražena na dně uvnitř nádoby. 

Sirokým polem ptlsobnosti pražských konvám bylo odlévání a 
montáž vík a šroubových uzávěrů na skleněné, keramické II jiné 
výrobky nejen pražského ptlvodu, ale i na zbožÍ dovezené do Pra
hy ze sousedních zemí. Byly to serpentinové láhve a holby ze Sas
ka, džbánky z tvrdé kameniny z okolí Skalné, jejichž cínové ko
vání je opatřeno soudobou značkou pražských konváru. Dosti 
oblíbené byly v té dob! cínové intarzie nibytku, zejména sekreci.
ru. Starši konvářští mistři byli pověřeni dozorem nad ečjchová
rum dutých nádob již od 1 J. století. 

Soupisy poztlstalostí dovolují nahlédnout do dílen konviřských 
mistru. a učinit si představu o jejich zařízení i nařadí, potřebném 
k výrobě. Pozornost upoutá počet, druh a rozmanitost forem mo
sazných, měděných, dnových, olovčných, kamenných i hliněných, 
z nichž byly cioové předměty odlévány. Z mosazných forem jsou 
to: talířové a šálové s omii širokými i úzkými nebo bez krajll, for
my na cechovní konve, na džbány, holby, pohárky, svícny, lžlce, 
držadla malá i velká ke konvicím, na dětské hračky, vědra, noč

nlky, šrouby různé velikosti aj. Z cínu bývaly formy na hrnečky, 
obdélné slánky, na krucifix, lvíčky, lidské figurky, na nohy ke 
houdvlm, na dravčí pařáty, na lví nohy .. k truhlám hrobovým" 
apod. Měděných forem bylo pouuváno v 16. století k od.lévá.n.l vik 
a konvic. Podstavce pro velké kostelní svícny byly lity z olově

ných forem. Hliněných forem bylo pouuváno pro předměty vět
ších rozměrtl, např. pro křtitelnice, mederuce, !kopky, štoudve aj . 
Clm byl konvář zámožněj1if, tím měl větší výběr forem, které mu 
usnadňovaly práci a umožňovaly větš! rozmanitost výrobk-o.. 
Určovat ptlvod a stáři cínových výrobktl podle tvaru a slohu, 

neru-li předmět označen konviřskou značkou, je vždy velmi ne
spolehlivé. Iniciálky na. předmětech. ktere znamenaly počáteční 
plsmena jména prvního majitele a rok, vyrytý na plášti, nelze po
vdovat za směrodatné vodítko. Některé tvary se těšily větU obli-
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H. Pdvi1cglum Jana Lucemburského z f . lp6 o podsk.alském dřcvn!n\ 
uhu. AMP, sb. listin perg. I-I. (Obr. f. U - Jl k 1IIIIi Fr(JJ,JiJktt HD/U"" 
lir. IDJ) 
.H . Zv!den)' obrn pdcti plaveckého cechu I r. I l74. Z archívu Ni,. mUZe:l 

mnohem starll fo rmy norimberského pdvodu, kterou si Korb opa
třil na zkušené. Jinou praci E lbelovou je bohatě rytá láhev ve tva
ru knihy s vkusnými reliéfními nárožn.íky. Z ostatrúch mimopraž
ských prací lze uvést šestis těnnou láhev s plastickým květinovým 
dekorem a sedícím pávem, jež je dnem bllinského konváře Jana 
Schumanna (s výhradou). KonvHská značka je II všech lahvi vy
ražena na dně uvnitř nádoby. 

Sirokým polem pó.sobnosti pražských konváru bylo odléváni a 
montáž vik a šroubových uzávěrd na skleněné. keramické a jiné 
výrobky nejen pražského pdvodu, ale i na zboží dovezené do Pra· 
hy ze sousednich zemí. Byly to serpentinové láhve a holby ze Sas
ka, džbánky z tvrdé kameniny z okol! Skalné, jejichž dnové ko
váni je opatřeoo soudobou značkou pražských konvář:O. Dosti 
oblíbené byly v té době doové intarzie nábytku, zejmérul. sekreci
ru. Starší koováUtí mistři byli pověřeni dozorem nad cejchová
rum dutých nádob již od I J. stoktí. 

Soupisy pozůstalostí dovolují nahlédnout do dílen konvářských 
mistrů a učinit si představu o jejich zařízení i nářadí, potřebném 
k v}l robě. Pozornost upoutá počet, druh a rozmanitost forem mo
sazných, měděných, dnových, olověných, kamenných i hliněných, 
z nichž byly dnové předměty odlévány. Z mosazných forem jsou 
to: talířové a ~Iilové s okraji širokými i úzkými nebo bez krajň, for
my na cechovni konve, na džbány, holby, pohárky, svícny, liíce, 
držadla malá i velká ke konvicím, na dětské hračky, vědra, noč

níky, ~rouby mzné velikosti aj . Z cínu bývaly fo rmy na hmečky, 

obdélné slánky, oa krucifix, lvíčky, lidské fig w:ky, na nohy ke 
~toudvim, na dravčí pařáty, na lví nohy .. k truhlám hrobovým" 
apod. Měděných forem bylo používáno v 16. století k odléváni vik 
a konvic. Podstavce pro velké kostelní svícny byly lity z olově
ných forem. Hliněných forem bylo používano pro předměty vět
šich rozměrll, např. pro křtitelnice, medenice, škopky, štoudve aj . 
Cím byl konvář zámožnějšf, tím měl větší výběr forem, které mu 
usnadňovaly práci a umožňovaly větší rozmanitost výrobkll. 
Určovat původ a. stáři cínových výrobkň podle tvaru a slohu, 

neru-li předmět označen konvařskou značkou, je vždy velmi ne
spolehlivé. Iniciálky na předmětech, ktere znamenaly pOČlheční 

písmena jména prvního majitele a rok, vyrytý na plášti, nelze po
važovat za směrodatné vodítko. Některé tvary se těšily vědi obli-
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40. Khitelni.ce z f. 1 S9S . Pr:k:e ř-brouk 
VořfJb, zvonaře v Roudnici . Muzeum 
hl. m. Pnhy. Foto V~n KodetoVlÍ. 
( Ob ... l. I-U k lIati ]oltfa HrárA:lho 
/I" Jlr. III) 

41. Cinod libev·kniha z konce 
17. Stoleti. Prtce teskolipslr.tbo 
konvilie Balau.ra ELbela (I vy
hn.dou) z let 1671-1706. Muze
um hl. m. Pnhy. Foto Vtn Ko
detová 

4}. Cechovn[ konvice novom«tlIkych 
sbdovnlků 1 r: 1688. Price no\'omtn
I ktho konváře Kaiipan Schedla. Umt· 
leckoprůmyslové muzeum v Praze. Fo
tO Vtra Kodetová 

JOIi. Ant. Risspler 
Mistrov5ki značka 

Ezcch. F. Risspler 
).liscrovsU :..nlČka 

, 

41 . Tam, práce EzcchiUc F. Rissplen. sQ.romtstského kondfe,:.. konce '7· stolct!. Muzeum hl. m. Pl'2hy. Foto Vtn KodetOvá 

40. Křtitelnice z t . 1595. Pti« Matouše 
Volíška, zvonaře v Roudnici. Muzeum 
hl. m. Prahy. Foto Věr1l Kodetová. 
(Obr. f . .jo-U Je IllIli fon/II Hr41lctho 
IIa lir. II, ) 

41. Clnod 11hev-kniha z konce 
17. stoleti. Práce českolipského 
kondfe Baltaura Elbela (s vý
hradou) z let 1671-1706. Muzc· 
um hl. m. Pr1lby. Foto Věr1l Ko.
detovi 

4', Ceehovnl konvke novoměstskyeh 
sladovník\!. z I : 168&. Pric:e novomést
sk~ho konváře K.a~para Sehcdla. Umě
lcekoprumY51ové muzeum v Ptue. Fo
tO Věr1l Kodetová 

II 
Jas. Ant. Rinpler 
Mistrovská značka 

Ezech. F. Ri"pkr 
;:"fi5trovslcl značka 

• 

42. Taliř, pr:i.ee EzedŮ::l.le F. Ri.ssplera, statomutslr.ého kondic, z konee 17-
stoled. Muzeum bl. m. Prahy. FotO Věra KodetOvi 
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44· Konvice resařskcho ecchu ;r r. 171;. Pclee Stalomlstsl<~ho 1<0000v:iie G. S. 
Um~lecl<oprómyslovi mu;t"eum v Pra;re. Foto Věn Kodetová 

bě a byly vyráběny po desetiletí, jiné zůstaly po úmrtí konváře 
v dUně II teprve později byly ryty a prodány. Snadná zpracovatel
nost cinu přímo vybízela k přerytí čIslíce v letopočtu, a tím vro
čeof výrobku do jiné, samozřejmě swší doby. Paděláni toho drubu 
je velmi Č2-stým zjevem i u předměro, majících pouze cinová vika. 

Artikule z roku 1371, stanovíc[ poměr cinu a olova ve směsi, 
z níž se vyráběly cínové užitkové předměty a volba dvou konvářá, 
pověřených kontrolou jakosů, byly podkladem značně mladších 
nařízeni 9 značkoviní cínovýeh výrobků. Jakým technickým způ
sobem byla kontrola prováděna a zda starší mistn označovali vý
robky se spr-ávoým poměrem kontrolní značkou, neni známo. Ani 
1 ~. století nepřineslo v tom směru objasněni. Cínové předměty 
běžné užitkové potřeby se nedochovaly a archívof prameny jsou 
velmi skoupé. Jediné krásné, plasůcky zdobené křtitelnice bývají 
označeny jménem výrobce, jeho povolánim, popř. j jménem města, 
v němž měl dílnu. ZnačeoJ' křtitelnice jménem konváro je běžné 
j v 16. stoletÍ. Někteří z mistrů připojovali však kromě svého jmé. 

. na ještě mistrovskou značků: městský znak a na štítě počáteční 
písmeno křestního jména v goůcké minuskule. Byly to práce kon-
vářc Petra z roku qlI. Váchva Mrkv'ičky z let Ipo-IJ41, 
sedm křůtelnie Jana Mrkvičky z let 1144-1162, Adama Kameníka 
z Ioku I n8 aj. Z užitkových předměro lze považovat cechovru 
konev z I. pol. 16. století za pr-áci Václava 1úkvičky (s výhradou) . 

Z uvedeného možno předpoklidat, že pIŮŠtí konviři používali 
již od poč. 16. století konvái:ských značek, byť i nedůsledně, k ozna· 
čování svých výrobk1l., podobně jako konváři v Hradci Králové, 
Kutné Hoře a v Chebu. Nařízeni, jimž bylo zoačkování dnových 
předmětů uvedeno v právni platnost, je snad zaúm skryto v ně
kterém z arehlv1l.. Analogicky podle směrnic, vydaných v Praze 
za císaře Matyiše pro vídeňské konváře roku 1617 a týkající se 
značkování a zhotovování mistrovských kusů, bylo by lze soudit, 
že nařízeni podobného obsahu bylo vydáno, resp. znovu publiko
váno i pro pražské konváře . Podle Tisehera i podle mého dosud 
nedokončeného výzkumu, značkovali pra~ú konváři dO-sledně 
své práce teprve po r. 1649,popř. 1617, tj. po polepšení městských 
znaků všech tří pražských měst. 

Konv:í.i:ská mistrovsk:í. značka, schválená předem staršími cechu, 
obsahuje: osobnI značku konvářskéhe mistra, kterou si zvolil a 
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~. Konvic<: .[esahke~o ou::chu z r. 171;. Pcicc stalOmlstského kondře G. S. 
Um~leckoprumy.love muzeum v Pr::u:e. Foto Vln. Kodetova 

bě a byly vyriběny po desetiletí, jiné zllstaly po úmrtí konváře 
v dllně a teprve pozděj i byly ryty a prodány. Snadná zpracovatd
nost cínu přímo vybízela k přerytí číslice v letopočtu, a dm vro
čeni výrobku do jiné, n.mozřejmě stllrií doby. Paděláni toho druhu 
je vd.mi bstým zjevem i u předměro, majících pouze cínová víka. 

Artikule 2: roku 1311, stanovíc! pomh cínu a olova ve směsi, 

2: níž se vyráběly cínové užitkové předměty a volba dvou konvář6., 
pověřených kontrolou jakosti, byly podkladem značně mladších 
nařízeni Q značkovinÍ cínových výrobků. Jakým technickým zpl!
sobem byla kontrola prováděna a zda stuší mistři označovali vý_ 
robky se spclvným poměrem kontrolní značkou, neru známo. Ani 
tJ. stoleti nepřineslo v tom směru objasněni. Cínové předměty 
běžné užitkové potřeby se nedochovaly a archivní prameny jsou 
velmi skoupé. Jediné krásné, plasticky zdobené křtitelnice bývají 
owačeny jménem výrobce, jeho povolán1m, popř. i jménem města, 
v němž měl dJ1nu. Značení křtitelnice jménem konváhl je běžné 
i v 16. stoleti. Někteří z mistrl! připojovali však kromě svého jmé

, na ještě mistrovskou značků: městský znak a na !itite: počáteční 
písmeno křestního jména v gotické minuskule. Byly to práce kon
váře Petm z roku lPI, Váchva Mrkvičky z let lpo-tS41, 

sedm křtitelnic Jana Mrkvičky z let 1 S44-IS6.z, Adama Kamerúka 
z roku t n8 aj. Z užitkových předmět1llze považovat cechovní 
konev z 1. pol. 16. století za práci Václava Mrkvičky (s výhradou). 

Z uvedeného možno předpoklidat, že prrlští konviři použlvali 
již od poč. 16. století konviřských značek, byť i nedl!sled.oě, k OZnA

čováni svých výrobkl!, podobnt jako konváři v Hradci Králové, 
Kutné Hoře a v Chebu. Nařízeni, jImž bylo značkování cínových 
předm~tl! uvedeno v právní platnost, je snad zatím skryto v nt
kterém z accruvó.. Analogicky podle směrnic, vydaných v Praze 
za císaře Matyáše pro vídeňské konváfe roku 1611 a týkající se 
značkownÍ a zhotovovini mistrovských kusO, bylo by lze soudit, 
že nařízení podobného obsahu bylo vydáno, resp. znovu publiko
vano i pro pražské konváře. Podle Tischera j podle mého dosud 
nedokončeného výzkumu, značkovali pražšú konváři dl!sled.oě 
své práce teprve po r. 1649,popř . t6S1, tj. po polepšení městSkých 
znakl! všech tří pcaislcých měst. 

Konvářská mistrovská značka, schválená předem staršími cechu, 
obsahuje: osobni značku konváhkého oůstm, kterou si zvolil a 
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m&tský znak jeho pracovního působi!t!, v němž mu byla pro
po.jčeao městské právo. V osobní znalce, Je! je rovněž jako měst
ský znak ve štítě, je znamení mistra (konvice, symbol spravedl
nosti, heraldická lilie, pták, zvlfe aj.), letopočet a počáteční písme
na jeho křestn1ho a rodného jméru.. Z této jednoduché a ddmyslně 
sestavené značky lze vyčíst nejd~ležitějšI datl, potfebná pro p-6vod 
a vročeni předmětu. M!stský znak určuje mIsto, v něm! bylo kon
viř:skému mistru prop-6jčeoo městské právo, letopočet. kdy se stal 
mistrem a hyl přijat do cechu a podle pOČlÍ.tečnlch plsmem lze z ma
trik nebo mčstských knih, i když nejsou zachovány cechovní zá
znamy, zjistit jeho jméno. V letopočtu je pravide:lně i skryt rok 
p[Op~jčení mčšbrutvf a rok sňatku . 

Některé mistrovské zru.čky vykazuj! určité odchylky, které 
v pražských a ve většině českých měst oemětú nic na výše uvede
ném. Otisk konvářské značky, které mistři používali pravidelně do 
své smrti beze změny, byl uložen v cechovrum arclúvu. Konváři 
vyráželi značky na hotová dUa ocelovým raúdIem. které jim zhoto
vovali rytci z povolánI. 

V I. polovině 18. století bývá v osobní značce konváře "X", což 
značí, podobně jako od %. poloviny 18. století používané P. Z. _ 
PROB ZINN, že předmět byl zhotoven 2:e slitiny, neobsahujícl 
více než deset procent olova. 

V sedmdesátých letech I s. století se r02:ŠUil dosavadní dvou
zru.čkový systém o novou, třetí značku, určujíd jakOst cinu. De
kretem Marie Terezie z .16.říjaa 1770, opětujlclm dřívější generál
ní zákaz, týkajícl se .. fušerCl", bylo n:d{zeno konV1ihlm, aby vyrá
běli užitkové pfedměty výhradně jen z čistého dnu bez přísady 
olova, které způsobuje škodlivé poruchy na lidském zdraví. Vie
choyvýrobky, zhotovené ze slavkovského dnu, musely být označe
nyznačkou"SCHLAGKJll.."WALDlil\ FEINZ1NN", výrobkyzjiného čes 
kého cinu všeobecnou značkou ,.FZtN ZlNN" a llVedenim počáteč
ních písmen jména mistrova. Dekretem rovnU naiize.no, že kon
viř je povinen označit dnové výrobky, přelité ze starého, s olovem 
smíšeného cinu, dodaného mu majitelem, značkou "VERMISCH'T'ES 
Zn.."N"; k této staré směsi, která musela být zpracovina odděleně, 
nesměl se nový do přidávat . 

Konvářské značky poslední třetiny 18. století se vyznačuji úpad
kovou formou a nelze je obecně popisovat. Základní pravidla byla 
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sice ve vědině případo. dodržována, avbk značky byly přeplňova
ny na úkor přehlednosti podružnýlJŮ dobovými atributy. Osobnl 
značka mistrova byla pravidelně spojem s městským znakem v je
d.inéznačce. Předností jejich je, rovněž jako u kulatých nebo elipso
vitých ruidel 19' století, že byla jmena rn.istIů uvedena v plném 
znění. 

Sociální postavení konv:iřo. se zhoršovalo postupné od I. pol. 
18. století, kdy do obcbodu pronikaly nové výrobky ze skla, &~ 
jánse, porcu1inu a keramiky, které postupně vytlačovaly svou účel
nosti a praktičnost1 dnové nádobí z trhu. Konváři se snažili čelit 
této konkurenci v době rokoka a empiru napodobováním soudo
bých stříbrných výrobko.. Tím však ztratily dnové předměty na 
své rázovitosti a staly se pracemi manufakturními. hodnotná umě
lecká dUa z dnu z té doby jsou skutečnou vzácností. PraHtí kon~ 
váii se podlleli na této výrobě jen částečně, neboť odebirali věilinu 
doového zboží z nového střediska v Karlových Varech, kde se vý
roba přizp-o.sobila době a výtvarně napodobila oblíbené augsbur
ské výrobky ze střIbra . 

Počet konváI:-o. v pražských městech, v jejichž zdech pracovalo 
během sedmi stoleú na 4SO konvářských mistrO., nečftaje v tO to
varyše a učedníky, pozvolna ubýval. Roku ISOl bylo v Praze 12. 

mistrO., 7 tovuy~tt a 1 učednik, roku 1813 jen 9 mistrO., čtyři to
va.ryii a jeden učedník. Po zru~ení cechtt patentem z 2.0. prosince 
I S'9. podle něhož měla jměni převzít nová řemeslnická společen
stva, splynuli konviři s mosaznIky. 

Konvifské umělecké řemeslo v Pr-aze, jehož výrobky jsou stále 
vysoce ceněny pro dokonalé zvllÍdnutÍ materiálu jak po stclnce 
tecbnick~, tak i onwnentiliú vý2doby, zaniklo. V Balbínově ulici 
na Vinohradech žije dosud poslednf pražský cins.ř, pravnuk kon· 
vář:e Josefa Sche11era, rodáka z Domailic, František Kni1, který do
vednou rukou opravuje a zachraňuje dnové umělecké výrobky 
minulých dob. V jeho rodě, i když po přeslici, provozuje se kon
ruské řemeslo vice než sto let. 

JOSEF HRAsK~ 
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mlstský :tn2.k jeho pracovního po.sobiště, v němž mu bylo pro. 
p6jčeno mlsnké právo. V osobní značce, jež je rovněž jako měst. 
ský znak ve Šlltě, je znamení mistra (konvice, symbol spravedl. 
nosti, heraldická lilie, prik, zvíře aj.), letopočet II počáteční písme. 
na jeho křesmfbo II rodného jména. Z této jednoduché a ddm.yslně 
sestavené značky lze vyč/st nejdMe1itějš1 data, potřebná pro p6vod 
a vročení předmětu. M!snký znak určuje místo, v němž bylo kon. 
vářskému mistru prop6jteno městské privo, letopočet, kdy se stal 
mistrem a byl přijat do cechu a podle počátečnkh plsmem lze z ma. 
tdk nebo mčsnkých knih, j když nejsou uchoviiny cechovní zá
znamy, zjistit jeho jméno. V letopočtu je pravidelně i skryt rok 
prop6jčen.i měllrostvi II rok sňatku. 
Některé mistrovské značky vyk.ll.Zují určité odchylky, kter~ 

v pražských a ve většině českých měst nemění nic na výše uvede
nem. Otisk konvářské značky, které mistli použ1va.li pravidelně do 
své smrti beze změny, byl uložen v cecllovn1m arc1úvu. Konvái:i 
vyráželi značky na hotovi díla ocelovým razidlem, které jim zhoto
vovali rytci z povolání. 

V t. polovině 18. století bývá v osobní značce konváře "X", co! 
značí, podobně jako od a. poloviny tS . století používané P. Z ... 
PROB ZINN, že předmět byl zhotoven ::e slitiny, neobsabujíd 
vfce než deset procent olova. 

V sedmdesátých letech 18. stoleů se rozmil dosavadní dvou. 
značkový systém o novou, uetí značku, určujíci jakost cinu. De
kretem ř-útie Terezie z a6. iijna 1 no, opětujícim dřfvějšl generál
ní zákaz, týkajíd se "fušerO:", bylo nařízeno konvářů.m, aby vyd. 
bě1i užitkové předměty výhradně jen z čistého cinu bez přísady 
oloVll, ktere způ.sobuje škodlivé poruchy fU. lidském zd.n.vf. V§e
chny výrobky, zhotovené ze slavkovského cínu, musely být označe
nyznačkou .. SCHLA.GKENWALDEi1\ F1U'NZINN", výrobky z jineho čes. 
kého cinu všeobecnou značkou ,,FBlN Znm" II uvedením počáteč
ních písmen jména mistrova. Dekretem rovněž nařízeno, že kon. 
viř je povinen označit cinové výrobky, přelité ze swého, s olovem 
smíkneho cinu, dodaného mu majitdem, značkou "VBllMlSCHTl!.S 
ZIz.,."N"; k této staré směsi, která musela být zpracována oddělenč, 
nesměl. se nový cln přidávat. 

Konvářskéznačky poslední třetiny t8. století se vyznačuji úpad
kovou formou a nelze je obecně popisovat. Základní pravidla byla 
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sice ve většině připadll dodržována, avbk značky byly přeplňovi. 
ny na úkor přehlednosti podružnými dobovými atributy. Osobní 
značka m.istrOV3. byla pravidelnč spojena s městským znakem v je. 
dinéznačcc. Předností jejich je, rovněž jako u kuhtých nebo elipso
vitých razidel 19' stoleti, že byla jména mistr~ uvedena v plném 

znění . 
Sociáhú postavení konvw se zhoriovalo postupně od 1. pol. 

lS. století, kdy do obchodu pronikaly nové výrobky ze skla, N
jánse, porcu1ánu a keramiky, které postupně vytlačovaly svou účel· 
nosd a pnktičností cinové nádobí z trhu. Konváři se snažili čelit 
této konkurenci v době rokoka a empíru napodobováním soudo· 
bých stil'bmých výrobků. Tím. však ztratily dnové předměty na 
své rázovitosti a staly se pracemi manufakturními; hodnotná umě· 
lecká díla z cinu z té doby jsou skutečnou v2ácnosti. Praž~tí kon
viři se podOeli na teto výrobě jen částečně, neboť odebIrali většinu 
cinoveho zboží z noveho střediska v Karlových Varech, kde se vy
rob3. přizp-o.sobila době a výtvarně napodobilll oblíbené augsbur· 
ské výrobky ze střibra . 
POČCt konváro. v pražských městech, v jejichž zdech pracovalo 

během sedmi stoleti na 4S0 konvář:ských mistrů, oečftaje v tO to· 
varyše a 'Učedníky, pozvolna ubýval. Roku 1801 bylo v praze 11 

mistrů. 7 tovaryš6 a I učcdnik, roku 1813 jen 9 mistrů, čtyři to
varyši a jeden učednik. Po zrušeni cecho. patentem z zo. prosince 
l S'9, podle něhož měla jměni převzit nová řemeslnická společen· 
stva, splynuli konv:Hi s mosazrúky. 

Konváhké umělecké řemeslo v PNU, jeho! výrobky jsou stále 
vysoce ceněny pro dokonalé zvládnutí materiálu jak po stcince 
technické, tak i om.amentáloi výzdoby, zaniklo. V Balbínově ulici 
na Vinohradech uje dosud poslední pražský clnař, pravnuk kon
váře Josefa Schellera, rodáka z Domailic, František K.ril, který do
vednou rukou opravuje a zach:raňuje dnové umělecké .... ýrobky 
minulých dob. V jeho rodě , i když po přeslici, provozuje se kon
válske řemeslo vice než sto let. 

JOSEF HRASKY 
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