
JAL 



KONVÁŘSTVi 



;1,( D .i~i h ll. ;t" "ull 

". . V.lJ' .•. J...\ ... .:1t.t. 

NAROONI lECIIN\C~t MUZl~M 
V PRAZE 

I( NI~!OVNA 

IJ/IJ6 

. , 

© N6rodni muzeum 'I Praze, 1972 

" 

Cin byl Již v pravěku o ve středověku důležitou slozkou 
při výrobe slitin, z nichž nejvyznamnejii o neJrol.Šlrenejsí 
>.lyl D,on~, notovený z nékoll ~o d"ú m .. di o jednono dllu 
cinu. Výrobky z čisteho cinu byly velmi vlacne, nebol' 
ceno cinu bylo vySOka - často presoho~olo I desetina sob· 
ně cenu Střl Dra. '11 m lze vysvětlit I lOjtmové zji5tení, že totiž 
nejstoršimi v Evropě dosud nolezenymi cínovými předměty 
jsou šperky; jsou to dvo naromky I Thermi no ostrové 
lesbu I doby kolem roku 250,) pied n. I. 

KOU>tlt vlostn,ho clnořsicého o konvó),ského řemeslo 
II českých zemich byl přímo podmínén bohotými ložisky 
dnové rudy ro soské i české straně Krušnych hor o ve 
:'Io.kovs k<ilm lese. Dosud v~ok není mezi badateli jednot· 
ného nóleru o tom, kdy se počalo těchto zdrojů vyuÍivot, 
zda již ve starši době bronzo~č nebo teprve o století poz· 
ději. Pro poznaní vlostnfho počótku českého korwóřského 
řemeslo je vsok důležitó teprve středověká těžbo cínu no 
naiem územÍ, Připomeňme . o l espoň s:ručně nejstorší vě· 
rohodnou zprávu z let 965-966 o vyvozu cínu z Cech, jehož 
domóci původ byl více .než provděpodobny; lprovu nom 
zOl1echol Ibróhim Ibn Jakúb ve svém popise Prohy o leh· 
dejšího obchodniho iivoto, 

Nejstarší o orchívnimi prameny doloiene udaje. souvisíci 
s těi:bou českého cinu v Krušných horoch, pochozcji z roz· 
hraní 13. o 14 . .století. V roce 1297 propůjčil český krol 
Voclov II. zbroslo~skému klášteru při doro~oní Klllpky 
i tomn; dnové doly, po~ožovoné tehdy za PrQmlčené. Kdyi 
se všok o ně přihlásil jako dědic Z~ěst z Trmic. byl spor 
přešetřen komisi ustonovenou pono~l'Iíkem o důl no hoře 
Krupá v bílinském kroji odevzdon listinou krole Václovo II. 
ze dne 13. června 1305 próvoplotnemu majiteli. lednoní 
o tomto mojetku s~ěd.Čí o hlubinné teibé u nos jii před 
těmito doly, Jinym nepřímým plamenem, dokozujídm teh· 
dejší těžbu ve 13. století, Jsoo zápisy v knihach nilOzem· 
ského město Brugg o dovozu českého dnu. Jeho vzrůstojícl 
e~port mířil později zeJmeno do Norimberko o svědčí 

o rychlém rozmochu důlního podnikáni v Čechoch v dol· 
ších stoletích. Mlodší údaje, čerponé však převožně z poz· 
dějších, dnes již nezvestných promenů (např, z kronik 
Matouše Poříiského z poloviny 17 .• toletí), jsou pro včt
šinu outorů oporou při určení počotků krušnohorské těžby 
cinu do 13, stoletl, o to nejčostěji do doby těsně před 
polo~inou století (J, Long, K. Sternberg, E, Reyer, H. HolI
wich), 

m I t ěchto několiko zde uved l!nych zpróv je patrno, že 
ve druhé polo~iné 13, stoleti bezpochyby existovalo v čes
kóm Krušnohoří hlubinno těžbo cinu, kleló se postupem 
aosu rozšiřovolo do různych mist. Možnost ziskávóni obli· 
bemiho stříbrošedého lesklého kovu, poslupné poznávóni 
jeho vlostností, které byly vhodné pro snodné zpracovon; 
o široké využiti, podnítilo vzrůstojíci zájem o tento mote· 



riól. Z oblcHtí nolezišť dopravovoly se větší dodóvky dJ 
Pro hy, kteró 5e stalo význačným střediskem řemesel spoje
ných s jeho zprocovůním_ V prohkém orchívnlm moteriól 
se objevuji jména prvních mistr!l z doby vlódy Jano Lu-I 
cembufského. Ui[vóno bylo pro ni béhem let f!lInó la
tinská, česká o německá označení; canulotor, contodsto, 
konvář, kondelgie~ser, stonnlfusor, cínař, cíniI', Zlnnglesser: 
s dalšími názvy setk6váme se ještě v mimoprožských ob-
lostech. Podle nejstarší knihy próv staroměstských zlskóvó 
zde roku 1350 méstské - próvo mistr Jindřich (Heinricus), 
o dvě léto později Hanuš I Mostu, v roce 1367 Mikulól 
(lusor stonrli), v roce 1369' Mikuláš Thoron o mistr Wernl, 
v roce 1370 konvář Leonord (Leonordu! conulotor). Tok se 
Praho stalo hlavním střediskem českého konvóřského ře-
meslo, které se bny rozšířilo I do vétširlY měst królov· 
ských v Cechóch o no Morově. 

V rlejstoršl městské krlize Starého Město pražského mó
me z roku 1371 zochovón rlěmecky psarlÝ zómam '0 prvrlim 
Společném vystouperlí storoměstských konvóř~, k nimž se 
podle zmínky tom uvedené připojili i mistři novoměstšti, 

Jde o závažný doklad časné vyspělosti českého konvóř· 
ského řemeslo jak po slrónce organizační tok technologic
ké, který nebyl dosud v českém jazyce zpřístupněn . Pro
tože se na jeho obsah odvolóvaJí pak další konvář! o ce
chy z našich zemi, uvádím překlad listiny, dotované ke dni 
15. prosince 1371, v plné šm: 

l. Paulnf .,,/znok. po
.ta.a~ >Y. Petro " cl
,a, .. K"rt" IV_ 
C""hy, kalem ,ok~ 1354. 
Vilko 6 cm, IIIko J.8 
''''. _ MM P. j. č. 23(19. 

.My Hóno Benešovských (Beneschower) rychtóř, Mates 2. Konvič~" (meln; n" 
od Věže, Vlo Silberczeiger, FonClO Donót, Holnczl Stach, "Od"l) z nól •• " na 
Mlr(e)k z Jílového, Jokeš Bobk~v, Elió~ švec, Fridel Roll, Slo,omi$l.k'm nómihli 

, PrOle. 
Vóclov litoměřický (Lauthmericzer), Pešek Budener, Hensel Cechy. d,,,h,; polovino 
Czeyselmeister, Fonczo Nymburský (Neumburgerl, Walter ' 14, .101.1;' V. 16.5 cm. 
Gobler, Václav Negel, Johel Sting el, Pecho Kock (Ku- - MMP, I. ~. 42 \109. 
chaH), Prokop Seidel, Fu llengost, Fróno Terkléř, Václav 
Cirný, Nikl Ornda, Werner soukeník, Martin Salač, Jíří k 
z Hoholíc, Jdek z Podvinl, Měšek sladovník, Ješek Oosk 
o Jiřík Pekor, piísežni konšelé o měJťoné Většího Město 
pražského, vyznóvóme obecně před nóml o našimi bu-
doucími (nóslednfky), měšťany a konšely pražskými, o znó-
mo člnfme všem, kdo\: tento list IJvldf nebo čisti uslyš!, že 
předstoupili před nós do plné rody společně poctjví Udé 
řemeslo konvóřského, kteří v městě našem Praze sed!, 
bydlí o pracujf. I prosili Jsou nós pilně, abychom k užak\l 
chudiny (chudých lidi) a kv~1i próchodu próva i také aby 
potřebo jednomu koldému z jejich řemeslo řádně a po 
próvu se děla, je při artikulích nižepsaných, které oni sa-
mi mezi sebou s dobrým svědomím usnesli, pokoině podle 
našeho dobrého svědomí nechali. Nemohouce pa k nIc lep-
šiho v té věci nalézti, ródi Jsme Je při tom přidrželi a utvr-
diti, jezto jest to pro obecné dobré, spravedlivé o uži-
tečné bohatým j chudým obou našich měst. 

Poprvé usnesli se, je všichni konváři, kteří v našem 
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3. Khlt.,lnice ~ ~o.t.IG 
ov. Wji v Prc .... 
Pelr • Otvojovlc (rl, 
Proh" _ Sla,' Mi.lo. 
p.xótek 16. otol.ti. V~ 
ko • ,oku 1548. V. 12. 
cm. _ NM.HM, hlol. 
o,choolooljllck' odd .. 
le nl. I. ~. 5 ~14. 

•. Kltll.)nl.,. s •• n' fnl 
"",.dobou podle p!o~.1 
Petr,, · FI3In •• o. 
M"I"uJ Voll le k. Roud
nic .. , I~~. V. 14. cm + 
S2 cm (viko). _ MMP. 
I. ě. 12é17. 

městě bydli Cl řemeslo (sve) prOVOlují, tok jako je tomu 
v Norimberku o ve Vídni, moji k desíti librom cinu jed
nu libru oloyo Ulzel; (přidávati) ve slitině (in der mys
thungc) o vice nic. A no to přisohu všichni před námi 510-
lili. že nemojí jináče procovati, (děloti) nelli ve slitině 
diivc;cčene. A přišel-Ii by sem nějaký mistr z město jim;'· 
ho, který by tu procovati chtěl, len mó takě před ,róm; 
přisohoti, ze ve svém dile k des íti libróm cinu jednu lib
ru olovo só~eti bude do své slitiny o jinak nic. A k tomu 
mojí voliti dva mistry o kaidy-ch suchých dnech v roce, .kte
n moJI po městě obchazeti každé čtyři tYdny, o dilo kon
'fÓřské ohledovati, Je- Ii neMdné (wondelbcr), čili nic. 
A. u kterého mistra se najde dilo, které by neřádné bylo, 
ten mó propadnouti pokutou poprvé věrdunkem, podruhé 
půl kopou, potřetl kopou grošů o po čtvrté ma mu být 
město no slo le t o jeden den zapovězeno. Kdykoli se pak 
tokové neřádné dllo nalezne, tehdy moji řečení dva mist
ři plsofe rychtařovo nebo posla jeho Ic tomu vzíti, aby po
tutu pro nas o pro rychtaře vybralo nam přinesl, kterouz 
Jsme v té věci ustanovili, jak shom psano jest. A k tomu 
moJI řečeni mistři dílo neřódné rozbíti, aby chudino no 
lom ke škodě nepřišlo. 

Jestliže by pak někdo · svůj vlastni cín o olovo některému 
mis tru k dílu a ku proci dodal, takový mistr nesmí dUo 
jinak pracovati, ne!li ve dříve řečené sli t ině. Ale da.1i 
kdo některému mistru tělo (ein lid?) nebo co jiného 
na konvi čl na jiných věcech sto..ych k opravě, takovy mistr 
má opravu proviul v té slitině, v Jaké bylo staré dllo 
provedeno. 

A aby iadný mistr ve Starěm anebo v Novém Městě 
prožském Jinak nepracoval, ncíU jak di'ive psano jest, tok 
minlme my o naši budoucí, konšelé o měšťané prožšl i, 
ItÓtJ v slově, aby chudině právě se dělo CI jiný konva; pra
lo aby no obživě zkracován nebyl. A všem těmto artíku
klm napřed řečeným minime my a rioši budoucí konielé 
prožiti všechnu oodparu dáti, nebo( ničeho lepšiho jsme 
Sll v té věci nalézti oni doploli se nemohli. 

No dotvnení věci jsme ke společné prosbě konvaru měs
Ia noleho peče! městskou malou o tajnou přivěsiti doli 
MI tento liSl, jenž dán jest hHa po narozeni Páně počlta-
1\0 třJnóctistého o nodto sedmdesatěho prvního v pondělí 
po svótku svoté Lucie panny.· 

Podle tahalo vzoru sepsali i v roce 1387 svo statuto 
I clnofl brněnští; doplnili je však již důleiitYm předoisem 
o povinném Otnočovoni dnových výrobků konvóřskymi 
mačkami. Obsah ~ortikul í · pražských novomědskych kon
"/Óřů z roku 10108 bohulel neznĎme, protoze byly lapsany 
'nepubli kovaném rukooise, kle..y shořel v květnu roku 1945 
při požóru Staroměstské radnice v Pra ze. 

Jinak jsou o rchlvnl zoróvy o čes!c-(ch konvořích 14. j 15. 
Moletí dosti kusé o ještě méně se lOchovelo dokladO je. 

" 



jich pracl!. Nejstaršími pamatkam; konvařského řemes!o 
jsou drobné odznaky lbažných poutnlkO, rottroušené od 
12. stolotl v místech jejich lastovck o cosI zvlóště po Zó' 
podní Evropě. Vyrabě ly se sice z ol?Va nebo ze slitiny 
bohatU na olova nei. no cín, odlevany vlok byly stejnOlol 
technikou Jako výrobky z cínu. Jde v podstatě o jedna· 
stronne plaketky rozmanitého tvoru, často prolomovone, 
opatřené po obvodu třemi nebo čtyřmi oušky k přlpevně. 
ní na oděv. Představovaly postavy světcú nebo jejich otri· 
buty, Pouze u Jediného poutnlho odznaku, nalezeného ne 
nošem územl, se múieme zatím pokusit o přesnějši výklad 
ikonogrofické naplně i určeni pOvodu a doby onniku. 
Tento odznak ma tvor gotické kružby 5 vepsaným IreJ· 
loločným obloukem, do kteu!ho je zasazen latinský křiL 
Pod Jeho přlčnými břevny Jsou umístěny dvě pasta~y. 171 
heraldické ltltky v dolní Msti odznoku nesou znoky vy. 
šehrodské kapituly, svaté me nmské o kralovství českého. 
Poslovo vpravo představuje s~atého Petro korunovaného 
tiárou o dvou korunách, y levé ruce 5 kllčem o v provt 
s holi, Druhá kolt.Jnovona postavci s vousem, oblečená 
v bohatě nClřosené roucho, je zochyceno jokoby y po. 
kleku, tělem otočeno směrem ke kříii CI světd; ruke~ 
přidržuje stojlci kopí. Jde patrně o českého klale o řím· 
ského dsoře Karlo IV., kte,y roku 1350 přive~1 ze svých 
cest do Prahy rúzné relikvie. mezi nimi j kopl (Ionceo Dc· 
mini), kteró bylV s říšskými klenoty vystovovany no novo· 
městském tržilt; (nyněJilm Korlově náměstl) vidy v den 
svótostí, ustonovený roku 1354 popelem Inocencem VL 
Odznok je pot",ě 1 této doby o souvis! provděpodobně 
nějak s tlmto uctl~anlm, 

Mezi neJstorl1 prace dno/O potří také dvě konvičky ne· 
lezené pii tÓchronném archeologickém výzkumu ve ~áleě· 
něm roce 1943 v samém středu Prohy, no Storoměstskem 
nóměsti. Kulovité tělo lépe zochované konvičky vyrGstó 
z kuielovité nohy o přechád do vysokého ltíhlého hrdla 
rozšířeného hubičkou; Je uzavřeno vlčkem s vyrytou ini, 
clálou A (aquo). Ušlechtilý profll nodoby svědči o vytříbe· 
ném slohovém cítěni v době JeJlho vzniku tj. kolem polo, 
~iny 14. století; Její tvorovou obdobu je možno nole:! 
v kresbách Vellslovovy bible. 

Zatímco se nam drobnějlích cínových pomatel.: 1 patót· 
ku českého konvařství dochovalo málo, mOieme pok IIi od 
počatku 15, století sledovat dolií vývoj pOdrobněji. Nejvl, 
ce se zachovalo cínových křtitelnic. které /5ou největiími 
(I nejnáklodnělším i předmětv 1; tohoto moterlólu o zóro. 
velí I nejtypičtějšími konvóřským i pomotkoml vGbec; byli 
vyroběny ol no několi k výjimek paUle no /'Iašem územi. 
Křtitelnice, nádoby no uchovávonf křt lci vody. jez hról, 
významnou roll v křesťanském nóboženském kultu, byly vy, 
ráběny ! cínu od počátku 15. stoleti, jak CI tom svědCi 
samy zochovoné památky tohoto typu. Technická dokone· 

12-

), SI6nka ·J.lIlbok6, 
.... Jk6n1ck6, I rytim I.· 
top .. Uem, 
Ctchy, 1~20. V, 11 cm. 
_ NM-HM, h. a. odd" 
~ ~ 118O. 

Iost nejstorších dotovoných exemplářů o kusé zmínky 
, chrómových Inventářích 14. století dosvědčuJI, že jejich 
prototypy možno hledClt jil ve století předchozím. Zvo· 
novité plaŠlé křtítelnic nepřipomlnoji nodormo svým Ivo· 
rem výrobky z vonořO, ktefl často. o to až do 17, stoleti, 
provozoyall součClsně I řemeslo konvóřské, K odlévon! křti. 
telnic se pouií~olo obdobných forem CI nóřodl joko pro 
Ihotovo~áni lvonů; toké výzdobo bylo čosto podobna, 
NeJstorši mosivní křtitelnice stávClly no Irech nohóch, ~a· 
tenčených drapy o přiso zených k pláiti nodoby hlavami 
l'Ousotých mužů. Pláš{ byl pokryt rellélnl výzdobou, ktera 
bylo odlevono po tastech I Jednotlivých forem o bylo 
~ tělu nódoby připojeno. Povrch kotle obvykle členily po 
celém obvodu reliéfní gotické orkódy s postavami dva· 
JlÓcti opoholů , někdy i s vyobrozenim Krlsto o Panny Mo· 
rie. Dvě ieluno ucho nad touto výzdobou sloužilo k pře· 
nMeni křtitelnice, pod jejími horním okroJem obíhala 10· 
tinsko nebo česká legendo, provedena gotickou minuskulI. 
Horní ob~od kotle převyšovaly tři nevelké plastické hlavy, 
lleuZicl Jako zarážky pro vlka nádoby. 
Toko~éto křtitelnice s drobnějšími obměnami ve výzdobě 

se u nós vyráběly po celé 15. století, ba přetrvoly až do 
I"fzněni doby vlodislovské, Renesonční dobove myšleni 
e slohové cítěni se vlok brzy projevilo j no těchto uméfec· 
kořemeslných po matka ch, Nohy křtitelnic se zvýšily, zůii ly, 
o proto se pro zpeyněnl nynl spojovo!y ieleznym tmoiem. 
Nadoby pozbyly původní tUkosti, reliéFn! výzdobo nečle· 
nilo jii pravidelně povrch pl6!tě. Jejl tématiko, čerpající 
of do pozdnl gotiky pouze 1 náboienské oblasti. rodí· 
filo během 16. století pronikavě $~úJ okruh. No~ě přibý· 
I'Ojl motivy heraldické, reprelentujlci nejčostěJi osoby do· 
nóto"i. Z naboienských námětu je ne;běiněj!i kolvarie 
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s obrazem Ukřiiovoného, truchlicí P. Marií (I svatym Ja
nem pod křižem. Objevují se dolší světci (I světice se 
svymi atributy. Přibyvoji olegorie Cl náměly mytologické. 
Kromě reliéfní výzdr:>bne techniky, u které lze v těto dobe 
podle odlevóní rozJili! dva způsoby, rozmóhá se. i ryto výzdobo; často se vyskytuje reliéf spolu s rytinou no křti· telnici přímo vedle sebe. K původní reliéfní výzdobě. odlé· 
voné z jednotlivich samostatných forem, piistupujl nyní 
drobněj5i motivy, uplotňoyoné v jednom či ve dvou vly
sech no nádobě nebo v kruhovitých medoilonech rozmís
těných po plóSti nadoby. V druhé polovině 16. stoleti je 
často jejich nómětovym zdrojem bohoté dilo norimberského umělce Petro Flolne/o (1490/5-1546), jei v tehdej· 
i í době mělo velký ohlas v evropskem uměleckém řemesle. 

V 17. století dostaly dosud většinou hladké nebo ryté 
kotle křtitelnic i jejich vysoká vyklenulá viko často paly· 
gonóln; IVor. Hrony pláště ozdobily úzké reliéfní pásy ar· 
nomentu o bohatěji pro/ilovoné Ilohy byly řešeny s bohat· 
ií dekorací. Výrobo českých cínových křtite l nic pokračovalo 
v dalších stoletích. ole kromě slohových proměn nedošlo 
k podstotne změně původního Ivoru. Nedosáhly však již 
nikdy té uměleckořemeslné úrovně jako v pIVnich lřecll 
stoletích svého ~oje. 

Z archívních pramenů i te skromných stop no deskových 
obrozech o iluminovaných rukopisech snožíme se poznat 
iivot o dilo dnořů během století: hmotných pomótek no 
toto staré české řemeslo se zachovalo jen velmi málo. 
Tento neutěšený stav lOvinilo zejměno to, že dn je mo· 
teriál prokticky nezničilelný, vidy o v jokémkoli stovu ce· 
něný, kterého je možno znovu o znovu poulit k odlit í no· 
vého výrobku. Počítalo se tedy u běžného užitkového nó· 
dobi s jeho průměrnou životnosti pro potřebu jedné gene· loce: při každém dolšim odlití nových předmětů I dodami· 
ho moteriólu zaplatilo se cínoři pouze od práce, což bylo 
jen moló čósl ceny dnového zboží. Proto se nám zacha· 
voly jen 'zcelo ojedinělé kusy I nódobí běžné denni potřeby 
oproti věi$imu počtu předmětů, ktere chránilo jejich 
chovní nebo liturgické poslóni, nebo později jejich 
rotivn; půvab. 

Slónky byly jistě jedním I nejběžnějších ':;:~"'~:;kI':~:j; mětů v inventóřich tehdejiiich domócností, ; 
i vyobrazení prostřených stolů v pozdně 
sOflčni malbě _ o přesto můžeme poklódol hl;"',,;, 
kÓflickou slanku s vyrytým letopočtem 1520 
šich sto let lG lcelo unikat"i kus no1em 
lepší není situace 5 jinými 
jokymi byly jídelni to liře, 
vime více 1 dokumentů, 
dokladů. O tom, ie i v této 
vóřl poctivě své dilo, svědčí 
55 cm I roku 1594, vyrobená m,,,,,,I"'"""m 
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f. C.d>ovnl kon~la. peko'~. 
'-'"nim H •• bot. Olomouc. druh .. pot".in" U. otol.tI (r). V. 60 cm. _ l'Io.ti.ědný Ů,' OV • Olomouci. I. ~. UP 290J. 
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7. k ..... lc •• d,ul.n'h .. c«hu p.k .. I~, pe,n'k"f'; .. rnlyn6/,; v. Slon' .... 
Sl6n.kj mlot •. 1'77. V. 57,' cm. _ NM-HM, h .... odd. , I. f. 68829. 

c, .. , 

~trohovského opoto o pozdějšího prohkáho orcibiskupo 
lono Lohelllo. lok náročné nádoby dokázoli čeští o mo
rDvlti mistři vyrobit, to dokládojí zejména nejstorší ce-
chovnl konvice, zhotovované od 15. po celé 16. o ještě 
no počótku 17. stoleti. Jsou dovedně tvorO\loné o nároč
ně zdobené; jen lkodo, že mnohé dnes tvoři nejvýznoČ. 
nějií exponáty sbírek zohrDničních. Cechy, jež sloužily v 16. 
doletí jako organizace pečující o vnilřn i hospodářské uspo-
ř6dání o řízení řemeslo, objednávaly si s oblibou od kon
yóřů velké konvice k naléváni nápojů při svých schůlÍch . 
Jednotliví mistři, bo i lovoryši, pořiwvoli si holby o číše 
zdobené cechovními symboly. Z procí moravských se po· 
roiuje za nejstorší konvice pekařů, opatřená konvářskými 
lnočkami olomouckého mistra Jeronýmo Herbsto, iijícího 
y druhé polovině 15. stoleti. lako další příklody toholo dru
hu pomatel!. IIe uvésti alespoň konvicí sdruženého cechu 
pekařů, pernikářů o mlynářů královského město Slaného 
1 roku 1577, o ještě o něco větší, 69 cm vysokou konvici 
jindřichohradeckou z roku 1581. Většino těchto velkých 
těikých konvic stoji no třech figurálnich nofkách v podobě 
sedicích lvů, k teři nesou kónické tělo nádoby, k hornímu 
okraji mírně se rozšiřující. Jsou opatřeny víkem o uchom. 
často i figurá lně zdobeným. No protilehlé stroně uctlO níl
ko nade dnem bývalo umístěna moló mosazná pípo. 
usnodňujíci nalévóni nopoje, aby se konvice, vážici často 
kolem 10 kilOQromů, nemuselo zdvihot. PlóŠ( konvic čle. 
nilo rytá výzdobo. rozdělená do několika vodorovných pó' 
sů s nápisy v ~olických minuskulich, s rostlinnými nebo 
zoomo/fními motivy. poořípodé s cechovními symboly. 

O konválských výrobcich dozvidáme se mnoho zaiíma
vého toké z odkazů. ve kterýCh pořilovotelé (majitelé) ně
kdy vypočítávali jednotlivé kus..,. nebo uváděli pouze hro
modně váhu, např. půl nebo i vice centneiů cinového nó
dobi. Odtud jsme se dozvěděli toké o cínových před mě · 
!ech, jejich! tehdy běžne poimenovani v nas dnes jil. nl! _ 
\"fvolá přesnou předstovu určitého tvom o často ani ůčelu 
nadoby. Uvóděli se konvice vinné o pivni. hubate, boňo. 
té, pukroté, hronote o oblé, odlevoiici. zdobené merky, er. 

růžemi či kromsem. Konvice MaQdolenv nebo Moido · 

i
l :::i,i,iD~;'"h<':'~":;~~D:~iii;"li';' : ::'i;;",;dT,.: .. ;i zmínko o pohárech, lohvicich, konvicích no siruov o leká,· 

I Neičostěji se do~ídáme o to
strouhoných. kovoných, ŠáleŠnÝch. křenových, 

16 

. molÝch, velkých nebo hlubokvch. vzácněji 
neboli lovolořich. vírách o kotlikách lOl· 

Množství cínového nadobí odoovidolo ůměrně bo
li domácnosti o pohvbovolo se od malého 

váhy několika cenlnéřů, jako nopř. vod • 
. potricijské rodiny Jano Shéty Solnov
z roku 1590. kde se uvádéjí čtyři cent

cino-vého nádobí. Poče t kusů jednotlivých 

17 
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". Holba, uvnhl no .i· 
ku . .. za,o • ., nou 1)10· 
keto" • ~ • • kýrn lvem. 
Na dn~ ploket ... Ukll . 
zovánlm. 
Prohký 'to,orně'lSk ý 
mlw. 16 .• to' " tl. V. 20 
trn, - NM-HM, 1>. a. 
odd .. L č. ~ 6.1. 

9. S.ke" s rytým ná· 
pi."m: JAN WANKU 
SKALICE ODAl TENTO 
SWICEN KTOMUTO 
CHRAMU LHA 1568. 
C...,hy, IS6l1. V. 36 cm, 

NM_HM, h. c. odd .. 
I. Č. 142 :Kl3. 

10. Holbo • ... lIélnim 
dekorem podlo plokel 
Petro FI!)t" .. ",. Uvnitř 
no viku . e ."sa.enou 
krulnoho .. kou medaili. 
Kru'n .. h .. ři (Jáchy
movf). druhá polovino 
16 .• tol eU. V. U,S cm. 

NM-HM, h. o. odd., 
i. ~. 1373. 

11. Holbo oe .nokem 
prahk' h" molil.k" ho 
"'ol" tvo " ,ylým; ole
go. leml. Mistr G V. 
Litoměřice (t), 1599. V. 
22 Cm. - UPM, Praho, 
i. Č. 16837. 
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druhů nódobi brvol v rodinóeh znočně rozdllnY. Tome se 
čosto počltoly no pouzdra, při Vyčtu kusů nebývalo Jich 
v měšťanskyeh domóenosteeh leměř nikdy mimě nei desel 
o počet 20-40 nebyl oJediněl.,. Mls brvolo měně - tři, 
lest, těi vlok i deset o dvocet kusů. Konvice nebrvolo on; 
v chudšich Inventó/íeh Jen Jedno, ole tři, sedm, o v zó
možn.,eh rodinoeh i čtyřicet kusů. 

Prvou ucelenějii představu o cínovém nedobí ěeske 
mUfonské domocnosli sl můieme udělat teprve no po
čólku p. století, kdy se nóm po trogickych bělohorskych 
událoslech zachoval invenlóř domócnostl sušiekěho slo· 
rOJty Adomo techo, který jej před odchodem celé rodi· 
ny z vlostl v roce 1620 zazdil ve svém domě čp. 34 110 
noměsti jihočeské Sušice. Při přestavbě renesončního do· 
mu v roce 1930 bylo skrýš s nódobím odkryto. Objeven; 
soubO!" sestával z 27 toWrů, Jestl menších hlubších mlsek, 
32 velkych mis, tří velkych o jedenácti menšich konvic, 
dvou čtyřbokych lohvi, Jedné slonky, dvou svicnu o jedno. 
ho lovobo s nádrikou no vodu. Předměty byly ,ůzně pro· 
vedené o zdobené: hladké, ryté, s puncy o reliefním deko· 
rem. Různorodost nádobl vyskytující se v sušickém nálezu 
znóme ze staršího období jen teoreticky ze zmíněnych 
soupisů v zovětích, ke ktelim je soubor ze Sušice notOl"· 
nym doplňkem. Vymluvně přesvědčuje o tvarovém bohat· 
ství o .,.yzdobnYch inspirocich dnařu v čaJovém období 
25 oi 30 le t, během nkM byly 1ednotlivé kusy tohoto ro· 
d inného inventoře zhotoveny. Překvo pivějJr je vlok plo
venienční sloienl souboru, v němi byly z celkového počtu 
86 kusů no 65 předmětech nolezeny konvóřské značky, I ! 

klelich je potrno, že téměř t řetino - přesně 27 kusů po· 
chozelo od mfstnlch konvóřů sulických, 18 kusu ie původu 
norimberského, osm oředmětů l Jindřichovo Hradce o oje· 
dinělé kusy ~ Horoid'ovic, Kutné Hory, Pilně, Prohy. Sloy· 
kQYO o litovy. Zřeimě se ořednostně kupovalo od. míslnlhe 
řemesl níka o podle potřeby bylo vÝbavo domocnosti do· 
p lňovona nákupy no výročních tnfch, kde byl zvlóště no
rlmbersky cin v hoiném počtu zostouoen, sleině ioko vý. 
robky z ilnych tehdejlích orosoeruiících konvónkÝch stře. 
disek. Samozřejmě lze teoretickv brot v úvohu i přímé ob· 
Jednovky od ořesnolnlch cínařů nebo nákupy no t.zich 
ve městech mimo Su~i c l. 

Nozor. že běiné Jednoduché nódobí se věl.~inou ode
bírolo od konvňřů místních. zatímco nókladnější se ku
povalo ve vvhlášených konvóřských střediscích, neorameni 
z menši kvolitv a s"hoonosti mistrů liIicích mimo utn6· 
vonó centra. To dokládó i oráee sušického konvóře Jiříka, 
ktero stejně jako celé sušické konvářstvi bylo ož do obje
veni nálezu neznemó. Mísa o průměru 50 cm, kterou Jiřík 

vyrobil , spojuje ve své .,.y zdobě ryty o reliéfní dekor, je· 
hož ústředním motivem Je poswvo evongelisty Morko, se· 
dlci pod boldochYnem. Technologicky obdobný reliéfní d~. 
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tl. Konvice I hu
blHou. Jan JIII 
Wolf, P,oho _ Mo· 
16 St'o..... po.l,d_ 
.; t'.Uno 11. oto
I.tf. V. ~3,8 c ... 
NM_HM, h. o. 
odd,. I •. ě. U~ 176. 

ll, Mf.., o ,ytou flgu,ólnf vY.dobou a zno .... nr ...... ojrI81.,. 
Hon. Toub (Holub). Praho _ Nov' Mi.to, ti.,tl ttvrl. 17. lIoltll. 
" 25,2 c .... _ UPM, Praho, I. ě. 106a4. 
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14. Toli' • ,.I1 ,Hn'm o,nom.",ól";," d.ko,.m .i.konim přímo. fo,my. 

Ko,.1 Ko,b, Pmho - Sto,' Mino. 60. ol 80. lila 17 .• 101.11. 

'" 20 cm. _ UPM, Proha, I. t, 4S m. 
15. MI.o Woru .0,dl .... l.k'ho klobo ... ku • rytym d"kOf"m o 1.IOpalt"m 

1709. f,o". Pf .. "dt 8,no, 17'D9. '" 36 cm, _ Mu."u m , ... olu~n lho hu .lt . 

• k'h" hnutI v Tób"1,, , I. Č. NI 821. 

" 

tar byl do objevení sulického nólelu povožovón v 16. o 17. 

stoJetí podle několika ' mólo zachovaných kusů jen za vy
sodu věhlasných konvóřů jáchymovských, jihlavsk'fch 

o pražských. 
K sušickému nólezu, po léto no našem území tcelo 

ojedinělému o jednomu z málo ve světě vůbec , přibyly 

~ posledních le'tech dva další, oba přibli!ně ze stejné do

by. PrY'Í je z Velvor, druhy z obce ~isu ty ilO Lounsku. 

Oba jsou podsťotně menší než "poklad" sulický, o třebo

že jejích ulolení v zemi některé kusy dosti poškodilo, přes

to opět obohocuJí noi pohled no české konvářství. 

. Bouřlivá vá lečná lé to první poloviny 17. století těžce do· 

lehlo no životy o mojelek Ilošeho lidu. Tento neutěšeny 

stov se projevil I v počtu konvóřských mistrů, uvedenych 

v roce 1653 v berní rule, jak vyplyvá ze srovnán' se sta

vem ve stoletích předchozích . Je vlak za jímavé, fe přes 

vlechny .svízele této rozhároné doby se nóm lochovolo 

kupodivu vice konvářských vý,obků. Jejich technologická 

kvolito o uměleckořemeslná úroveň překvapuje svou do· 

konolos tí o v mnohém dokládá spoji tost s výrobou před
bělohorskou. Dochované ukózky však dokumentuji konv6ř. 

skou produkci stále jeltě dosti jednostranně, nebot i I té

to doby se lochovolo vice předmětů dekorativního nel 

ló·. Holba pll.lu$nlka I.vcov.~ 'ho ca.:h u. 
A. 8"" "" c::".kó Li p", 1t,1tI. V. 16 cm. - NM-HM, h . o. odd., 

I. to 1372. 
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11. Kony;ce • ''(I0u 
IIg",ól,,1 yj.dobou. 
Johonn w. M.rek.I, 
Jihlovo. d,uhá pol ..... l .. o 
11. otoleli. V. 31 cm.
NM_HM, h. o. odd., 
I. t. 68 3J.3 . 

... 

18. Dvě kOMice. opO.
ok' radnic.. • rylym 
",okem měno Opo~y 
(I letopGttem. 
0.0'11 K10u. Opovo, 
1661. V, ~ cm. _ SI.,
.U mulGUm • OpaV<li. 
I. t. 66 10!i. 66 107. 

19. C.chovn' nódobo 
I'<or" pf"diku. 
Gre go. KloflmOller. 
Ca.k" Bud6ioylce, HJO. 
V. 39 cm. _ UP"",,, Pro· 
ho. 1. Č. Z_I36/6.8. 
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uzitkoveho rózu; tok dochózí k situaci, Žil čím běžnějši 
uzltkovy picdmet, tim vzecnej) se vys~ytne (nopi. toUf, mis
ko, IlICe). La jedny z nejllrasnéjšicn clnovych pametek 17. 
stolell povolujeme mlsy tvoru kordlnolSlleno kloOOUkU s ba
hOlou ry tOU vyzdobou. Ve středové pronlubnl je tosto za
soten i tlgurolni motiv o no širokém ok raji jsou rozprost
řeny rostlinné ornamenty s tulopóny a gronólOvýml Jablky. 
Nejhezci o nejozdObnejií kusy pochózeji z Brno, Ceské 
Kamenice, (heou, Jócnymovo, Jil'llavy, Olomouce, Plzně, 
hony; ale I Jlnoe doveOh vyrobit poaoone e~emplare, jak 
ukazuji ojedinělé pamótky z do1iich mist. 

;':ókladnl tvor konvice byl kónicky o vólcovfty : často by
ly oba tvory kombinovóny, takte vznikla nodobo u dna 
rozširenó, prechózejicJ smerem k hrdlu do vólcovitého, nč
kdy ještě mirně protilovonéno tvaru. Z těchto klasických 
forem se vyvinu ly kromé volcovitych konvic jestě dva dal· 
ií typy, potřici v 17. století k nejuiivanějšlm nodobem 
u nos. Byly to štíhle, vyšší konvice s poměrné uzkým hrd 
lem, opol/ene jen někdy hubičkou, které slouiily potmě 
pouze k noléveni. Druhé, šir ii a celkové mosivnejii, mě ly 
plóše nejčas těji na dvou mistech rozčlenén sdruienýml 
plaslickymi linkami, ktere ještě vice zdůrazňovaly bytelnost 
nodoby. V menšim méřitku byly pouiivony jako holby, kte ré 
většinou napodobovaly tvary vetl ich konvic. Velkou pozor· 
nost věnovoli v tomto stoleM konvóřšjj m istři drobnym 
čóstem nódob, jako jsou uchopky, zdvihetko víček, ucho, 
hubičky. Dokonce se ještě někdy v 17, století objevují na 
dne nódobky zasazené kruhové rel iélní medoitony sro· 
zetami nebo s vózami s květy , které byly vyzněním tro· 
dice z předchozích stoleti, kdy jejich obsahem byly neměty 
noboženské. Cechovní konvice o holby lišily se od běinych 
uiitkových kusů vět!inou jen uplatněním cechovních symbo· 
lů, popřipodě jmen mistrů nebo tovaryšů, a větši náročnost 

ti ve Vyzdobě. Mistři jednotlivých cechů si však v této době 
objednóvoll také nádoby, kte ré již tvorem symbolilovoly 
jejich řemeslo. Tok třeba českobudějovičtí pekaři o prec· 
líkOři se mohli pochlubit nádobou tvoru preclíku otp. 
Zvlói!ní pozOrnosti si rovněi zoslouZí pohery - vilku my, 
nezbytné V této době při slavnostních cechovních připit· 
cich. Byly hojnější na Morové nei v Cechóch. I 

V 17. století se setkóveme také u nos poprvé se zacha· 
vanymi lahvemi, o nichž víme jil ze sloršich písemnosti. 
Tyto nádoby bylo mo!no pevně uzovříl no iroubovaci zóvěr 
o opatři t mnohdy i vn it ř ni těsnici violkou; byly proto vhod· 
ne k bezpečnému uchovovoni o přenošeni obsahu. Měly 
kruhovou, čtvercovou, polygonólni nebo l a ločnatou zóklod· 
nu, je jich pláště byly hladké, šroubovitě konelovoné, ryté, 
řidčej i I relie fně zdobené; držadla bylo většinou reliéfně 
vyzdobena. Zvloštním o nejkrá snějším typem lahvl jso u 
nódoby tvoru knihy, které sloužily za ohflvodlo rukou. Zda 
se, olespoň podle dosud Zjíitěných exemplólů ve světových 
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ZOo Láhu I~a.u knihy s .ylau vjzdobau. 
Rudolf May ... Slo.kov, d .... h6 polovino 17. "olelf. V. 2:! cm. _ NM_ 
HM, h. O. odd .. I. t. 5320. 



21. L4h.. .pl,6Io'lI(l, 
ko". I ..... ,,"6 " o.dob,,' "". Gotlf,led J.nh ch, lift_ 
dileM,,, Hrod llC . kol . ... 
roku 1100. V. 30 cm,
SI" .. k' muzeum v Op,,· 
"'. I. !. U 056110 . 

muzejnkh sbírkách, fe byly českou specialitou, vyróběnou 
zejména II Ceské lípě (I ve Slovkově. 
Různé tvorové (I vjzdobné yorionty jednotUvich nádob, 

jako konvic. holeb o lahví. odpovídaly st::hopnostem 
(I znalostem Jednotlivých mistru (I tovaryšů, kteří no svýd1 
vondrovnlch cestOch za zku!enou po světě uplatňovali svou 
dovednost (I získóvali nové podně ty, jichl pozdiji využili 
ve své vlostnl tvorbě: 
Kromě běinych druhů nódob! pro domócnostl. nádob 

pro cechy (I předmětů pro chrómové interiéry dodóvoli 
konvóřl I specláln! kusy do Inventářů lékÓren. Největší I to
kových uiitkovfch lékórenských nódob byty válcovité nádo· 
by no dryák, opotřené nolkomi o uchy k přenóšení, v nich! 
se i no výročních tnlch prodávoly záuačné lektvory. 

led nim z nejiádančjšlch dnořských výrobků, objednOva. 
nich zejméno pro kostely (téi pro domácnosti, avšak tc 
v jednoduUich tvorech), byly dnové Ivlcny. Jejich veli· 
kod o provedení 5e pohybovoly od malých hladk-fch pouze 
účelově řešených svícínků oz po nokladné dvoumetrové, 
bohotě reliéfně zdobené hv. serofíny, které stovoly ve dvo· 
jici před chrámovým altóřem, No desítkách dodnes zacho· 
voných altářních svfcnů můfeme sledovat, jak probíhalc 
během století jejich proměno, kterČl, podobně jako u všech 
jiných cínařských výrobků, postupovalo pro nákladnost fo· 
rem potřebných k odllllvČlní pomaleji a často záludněji, nei 
v jiných odvětvích uměleckého řemeslo. Masivní tvorosla· 
ví svícnů ze 16. stoleti s hladkou vydutou kruhovou nohou 
o širokým vólcovitým dříkem proměnilo se v 11. věku v štih. 

" 

n. [)ya ollólnl .vlcn~ 
• rytý... ielopot le ... 
16U. 
Cechy, 1«4. V. 4M 
e .... _ NM_ HM. h. o . 
odd., I. ~. lSll. 15].5 . 

23. Dvo ,vlcny s ' .. 
lI"n'''' dekore ... , ,.,Iý ... . 
I ... 'ne ... don61Ofo o I • . 
10pol!la ... 16113. 
Cechy, dn.rh6 pol_ ina 
17 •• Iolell. V. -o c .... _ 
NM_HM. h. a. odd .. 
I. t. 15J8\l00. 151891. 
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24, Dva .vícny S ,eH"· 
nim d8kor . ... 
Johonn StGd.f, Slov' 
kOY, tfeti Čt.rlina \8 . 
• lol. ti. V. 42.5 cm. 
NM_HM. h. CI. odd., 
I. ě. 59S87. 59S88 

25. Konvice hrulkovil';. 
ho tvoru • hubiHou. 
Tom<ll RI.I, Proha -
Mol'; Strono. 1766. V. 
26.5 Cm. NM_ HM, 
h. o. odd., I. ~. 68 301. 

28. Polévkoy" le,;no 
• prolomoYon~m " ' ... 
liéfn" .dob&n~m . :kem. 
Cechy, třeti čtvrlino 18. 
s'oleti. V. 28.5 cm. 
NM_HM. h. (J. odd., 
I. Č. 147 442ab. 

26. Til rokokov,; mi,y. 
Kadovy Vory, \/.tl člvrtina 18 . • Ioletl. - UPM. Proho, I. I!. a 810b, 
52261. 

27. O.i rokokové dÓlY· 
Karlovy Vory, třeti čMllno 18 .• Ioleli. V. \3 " 8 Cm. - NM- HM, 
h. o. odd .• i. č. 129113 " 129 810. 
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lé tvory s bohatě členěným dříkem, vyrůstajícím z kruhové 
profllovoné nohy nebo stojicím no trojboké základně po
stavené na třech nožkách. Tvorově· jim bylo vzorem dilo 
bronzová. No jiných svícnech ze stejné doby se počalo jii 
také objevovot trojboká klenutá noha, jejíž povrch byl Dud 
hladký nebo pokrytý reliéFem. Tento tvarový typ dnových 
svícnů se s určitými proměnami, o. to především v molivech 
ornamentálních, udržel až do minulého století. Z 18. slo
letí máme zachováno největší množství předmětů určených 
do chrámových inventářů: věčná světlo, oltářfli vá~y, kro
penky, schránky no posvátné oleje, mešni konvičky o zmí
něné již oltářn! svicny. 

Dobové nazíráni o slohové cítěni přineslo od první tře
tiny 18. století převratné změny i do konvohké produkce, 
ktero se chtěla co nejvíce přibliiit obdivoval,ému střihr
nému nádobL MislN počali upouitět od jemné ryté výzdo
by, tolik pro iejí bezp rostřednl půvab no českém cínovém 
zboží 17. stoleti ceněné; někdy tu cínařům vypomáhali 
i profesionolni rytci , poněvadž koždý cínohký mistr Ji sled· 
.ně dobře neovládal. Remeslnlci zočali proto hledot přitaž
livost svých výrobků v bohatě profilovoných a reliélně 
ztvárněných plochoch, odrážejících lépe světlo o zvyšujicich 
ještě stříbrošedý lesk zpracovávaného kovu. Zvýšeno péče 
Q stolničení . o nové zvyklosti poskytly dolší možnost pro 
vytvořen! nových typů stoln/ho no dobl. Kromě pevných hruš
kovitých konvic. jež se počaly vyrobět ieitě před polovinou 
18. století, přibyly sem později konvičky drobnější, rovněž 
hruškovité, ovšok zploš t ělé, i rokokově kanelovoné konvičky 
s uchem ťlvinutvm kůži nebo Iykem, chránícfm ruce při 
podávání horké kávy nebo čokolády. Nové byly dnové 
polévkové terlny, čosto s prolomovonými víky. stolnl sou· 
pravy s lasturovitými miskami no sůl o různá koření, 
o. soupravy se skleněnými konvičkami no ocet o olej, Při· 
byly dázy re.lné velikosti o. tvore., rozmanité naběračky 
o bohatě zdobené lžíce, drobné tabatěrky a podobně. 
Většino stoln!ho nádob! bylo od poloviny 18. století plas
ticky zdobena rokokovými motivy. Výrobo stolního nádobi 
se soustředilo do zápodočeských míst, zejména . do Kros
no, Karlových Vorů o Slavkova, odkud pak bylo cínové 
nádobí -široko doleko rozváženo. Rozmach této produkce, 
jenž ke konci století vlivem konkurence novych moteriolů 
opadával, snožili se mistři udržet tím, že vycházeli vstříc 
novému vkusu doby: ZOCo.lI vyrábět zejména konvičky, vá
zy, svícny o. nástě""é kropenky klasic istních tvortr o de
koru, jaké se s malými obměnami udržely no trhu téměř 
do poloviny 19. století, 

Cínaři usedli nejen v ostatních větších městech českých 
zemi, ale i v zahraničí, objednávali toto rokokové stolní 
o uvedené klasicistní nodobí ze zmíněných středisek, kde 
bylo zhotovováno v celych velkých sériích; prodávali je pak 
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29. N,htinné •• Ii ' ln. zdobené hop .. nkV· 
C .. chy . lB. "oletl. V. 16 oi 19 cm. NM-HM. h. a. odd .. I. l. 6~ 761 • 
129 656. 145 m. 
30. S.d ... ovti mloa s rytym h .. b •• Jskym v6novtinim ,abrnu Gabri. lu 
Mun .. I .. ,,,,,I. 
Ja,el Kunzel. PI.e~, pNn! polovina t9. otoletl. 121 29 cm. NM-HM. 
h. o. odd., r. l. 5021. 
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31. Konvice • hubil:. _'T~ --.,......~.-:---;-

kou. o.dobn ' ,~IÓ. 
Cheb, p,vó polovino 
1~. ' Iol eti . V. 26,5 cm. 
- NM- HM, h. o. odd., 
I. Č. 35 70-4. 

32. Soudkovitá konvice 
se zabezpečovacím u.ó· 
yi'e m o dflodl . m k 
ple na •• "I. 
Ka,. 1 Mmlt,boche" 
P,oha _ Sta,' M, .tG, 
druha člvrti"o 19. st.,.. 
leti. V. 27,5 cm. _ NM 
-HM, h. c. odd., f. Č. 
IOUJ. 

I 

I 

l 

a kofllky • miskami. 
I ';~i:,~~;;~~i~,,~ Sloykoy, polal". 19. slol"l;' V. konvlěky 20,5 cm, 

U _ NM-HM, h. o. odd., I. 1:. 129 592 ob of 129 598 ob. 

svým místním zOJemcům. Sami odlévali jen nádobí ryze 
včelového rózu, ale dobré řemeslné úrovně. Z tohoto druhu 
nádobí je třeba připomenout alespoň hluboke hladké mísy 
I kolmo přisozenym okrajem o dvěma reliéfně zdobenými 
uchy, které byly užívány v domácnostech po celé 18. o ješ. 
tě v prvé polovině 19. století. Nejrozšířenějiími cínovymí 
nádobami v minulém století byly soudkovité holby o kon 
Yice, opatřené někdy zabezpečovacím uzóvěrem, jejichž 
původ sahó oi do 18. století, o kterých se nám kromě běž. 
ných tolí řů o malych nástěnných kropenek zachovalo do
dnes v našich domácnostech nejvíce. 
Konvářští mistři se usazovali v místech, kde měly pro 

IVOU práci o její odbyt nejvýhodnější podmínky. Tok žili 
rejméno v hlavních městech naiich zemí: v (:echách 
y Praze. no Moravě v Brně o ve Slezsku v Opově. Poté 
následovalo královská a horní měda, 1 nichž třeba uvésti 
olespaň (:eskou Lipu, (:eské Budějovice, Hradec Králové, 
Cheb, Jáchymov, Jihlavu, Jindřichův Hradec, Karlovy VA. 
ry, Kutnou Horu, Olomouc, Plzeň o Slavkov; je ště v mno
ho dalších místech žili konváři, jejich próce se však bud' 
nevymykalo kvalitnímu průměru nebo o ní nejsme dosud 
blíže zpraveni. ~eme51níci byli organizováni v cechu há. 
jícím próvo o zájmy mistrů, jehož hlavní péčí bylo hospo· 
dářské uspořádáni řemeslo. Protože ve vělšině měst zaslol 
cínořskou práci jen moly počet konvóřů, spojovoli se po
nejvíce cínaři s mislry jiných řemesel do Izv. sdružených 
cechů . Tok např. v Kutné Hoře byli roku 1480 v cechu 
!e zlatníky, v Brně roku 1648 se skle~áři atp, 
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Preiho 
bylo nejvýznomnej51m stredisKem českého ci· 

(I 
nořstvj. Prvnf mistri se tu usazují před polo~i-

lil nou 14 . . stoleti. V TYnském dvoře stávalo 

.. 

obccní slévárno cinu, z níi se odváděl ná-
Jem do městské 'pokladny. V roce 1371 se 
sjednotili storomestšti o novoměstští mistri 
po VIoru dnořů norimberských o vídeňských 

no jec:liné povoleném ulíváni zdraví nezávodne slitiny pro 
své vI 'robky v poměru dnu o olovo 10: 1 (norimberskó 
průbo o no společném postupu proti provinilcům. Z ro
ku 1408 pocházely nezachované stonovy novoméstských 
mistr ů, Pfedpokláda se. že na konci 15. stoleti el(isloval 
již no Starém o Novém Městě pražském cech konváhl 
o zvonařů. Konváři bydleli no Starém Městě v Havelské 
čtvrti. no Novém Městě v okolí hřbitova . P. Marie Sněžné, 
zejména však v Siroké ulici, zvané také Konvóhká nebo 
Zvonořskó (dne!nl Jungmannovo), No Malé Strané sídlili 
v soused stvl kostela sv, Mikulóše, Z věhlosných konvóřů -
osobnosti je třeba jmenOl/ot alespoň mistro Vovřince Křič
ku z Bítýšky (t 1570) autora rukopisu nozý~aného později 
"Mothesis bohemjca~, v němž podával "Návod k lití o při· 
prave děl , kulí , hmoždířů, zvonů, konví, ke· zvedóni vody, 
k vodotryskům opod.~ Jinou neméně výrolllou osobf1Osli 
byl proslulý zvonař o konvóř Brikcí z Cymperka (t 1599), 
člen rozvětvené rodiny pražských kovolitců. Nelze tu všok 
výjmenovot všechny mistry, kteři přispěli svymi dlly k vě· 
hlosu českého konvářstvi. Zatim bylo moino určit konvář. 
ské značky u více než jednoho sto proiskych mistrO, To 
však je pouhá část z celkového počtu cínařů, usazených 
během minulých pěti stoletf v Praze. Přestože během let 
zaniklo mnoho krásných dnovych předmětů, dosvědčují 

stále ještě vysokou řemeslnou úroveň jejich práce zeJmé· 
no monumentólnf gotické křtitelnice, velké cechovní konvi· 
ce o dovedně ryté nádobl ze 17. století. V 18. stoletf. kdy 
větiina českých cínařů přenechávalo zavádění nových tvo
rovych typCi zópodočeským konvóřským slřediskům, joko 
byly Karlovy Vory o Slavkov, stoly se osobitým V'frobkem 
prazskych mistr Ci konvice hruškovitého tvoru s hladkým ne· 
ba rytým pláštěm. R.emeslo dožívolo poslednlmi postavami 
ojedinělých mlstrCi oi do poloviny 20, stoleH, o poslední 
vyučený pražský dno; František Król zemřel v roce 1969. 

Brno 
NejstorSi zprávy o brněnských kQnvóřích no· 
létáme v píiemnostech I doby před polovi· 
nou 14, století. Z roku 1387 pocházejí arliku· 
le brněnskych cínořo, ve kterých je us tono· 
veno, aby všichni konváři o cínaři "odlévali 
z čistého cinu. a to tok, že no každých de· 
se t liber dnu se přidó bez fol šovén i jede-

nácté tibra olovo. Za práci a dn se mó vyplatit od oby. 
čejného výrobku dva o půl groše za libru. Kdo by všok 
pradévol pod cenou nebo predrozovol. ten mé být ohlá
šen konŠelOm. Kdo sl dá kov ke zprocovéni, tomu se mó 
odečlst desetino libry váhy a zo praci se mó dát zo kaž
dou zpracovanou libru šest leniku. jichž se platí osm no 
jeden groš. To plati pro obyčejné neryté o nepopsané 
dilo. Kdo však chce mit (výrobek) zdoben obrazy, rytými 
verši nebo pismeny. popřipodě obrozy o plastikami, což 
zabere více čosu, ten mó dót za každou libru předem 
sjednanou čás t ku. Dále jsme se usnesli, že moji být vidy 
(ustanoveni) dvo mistři, kteří nóm budou zavózáni přiso
hou o budou mít dvě značky: předně náš městsky znak, 
dále znak svého cechu, to jest písmeno B. Ty znaky bu
dou mit oba stejné o k tomu bude mit každý mistr svou 
zvláštní značku, tokle koidy výrobek nadále značkován 
třemi značko mi. A tito dva mistři moj í povinnost obejít 
o prohlédnout malé i velké nádoby tok často, jak Je nut_ 
né. Které nebudou označeny podle našeho příkazu, ty moji 
být ihned rozlémónv o zničeny o při druhé vórce rozta
veny pro podruhé. Při druhém přistižení musí dá t provini
lec dvěma mlstrOm Jednu libru o městské rodě dvě libry. 
Po t řetím neuposlechnutí bude postoven před měsl5kou 
rodu, " .. (Flodrová-Somek, str. 8). Brněnští cínaři nevytvo
řili však nikdy samostatný cech, ale pro poměrně moly po
čet mistrů se sdružovoli s přislušníkv jiných řemesel. 

První zachované brněnské pamótkv pocházejí z druhé 
poloviny 17. století o doklódaií značnou uměleckořemesl
nou zručnost tomlll'ch mistro: Krištofa Ehermonna, fronze 
Pfulldto o Martino Schrevera. Podstatně bohatěji se do
chovalo dnové nodobl běiné ui itkové produkce z 18, o 19, 
stoleti, vyróběné převózně příslušníky rodiny Hirscheovy, 
Lonqovy o TroPPoIlV. Pro brněnskou produkci toholo ob
dobí isou oi'iznočné konvice hruškovit';' ha tvoru, obdol,ne 
typickým výrobkCim prohkým, ien v podrobnostech odlišné 
tvarovoným: Jsou vy ráběny v Brně ještě v 19. století. 

Opovo 

(I 
Ceskó lipa 

Zpróvy o místních konvóřích móme doloženy 
od 15. stoleti, s nejstariiími zochovanými pa
mátkami se však setkóvóme teorve v druhé 
polovině 17. století. Jde převá'íně o ce chov
ni konvice o běiné užitkové nádobl, 

Písemných lpróv o zdeJšlch kOflVářích je vel
mi málo; neJstorší pochózeJí ze 16, století, 
Naproti tomu máme zochovóno poměrně dos
ti pomátek dobr~ kvality no velmi boho · 
tou mistní cínařskou produkcI. Konvóři od
sud dodóvoli do ši rokého okolí cechovní kon-
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vice a halby, ale typickymi pomátko ml byly lal íře a mlsv 
s vyrytými emblémy jednotlivých řemesel. Po technologické 
strónce setkóvóme $e v C::eské Lipé 'f druhé polovině 17. 
a pNní polovině 18. století s poulfvóním mosoznych pásů 
no cínovych nádobách, coi Je postup v éeskych 1emích 
zcela ojedinělY. V kvolltnf produkci uii tkového nádobí 18. 
stoleti objevujeme tde Ivory nódobí jinde nedoloiené 
(nopř. dózo no módo); naproti tomu všok plasticky tvo
rovoné rokokové nódobí se zde pro'fdčpodobně- ne'fyró
bělo, -oč cinořswí tu v 18. sloleli kvetlo o mělo znočny 
odbyt. Z v-;močnych konvóhkych rodin pracovali 'f Ceské 
Lipě Borthelové, Elbelové, v 18. století Jan Lempke, no 
přelomu 18. o 19. století Antonín Scheiner o Josef Lutz 
st. Remeslo tu doffvá v druha polovině 19. století. 

teské Budějovice 

"

Z Cesk;ch Budějovic mome sice nejstarší pf_ 
lemné zprávy O kon'fářích Již 1 druhé poloviny 
14. stoleti, pNnl locho'fané památky však po
cházejí teprve 1 konce slo lell šeslnócteho. 
K neJvymočnějilm zdejlím mlstrum patřil Mi
kuláš Hirsch (3. čtvrt 16. sloletí až 1. čtvrt 17. 
stoleti), Gregor KlolfmQUer z první poloviny 
17. stoleti o Krištof Possl'lOnsky Ct 1722), syn 

komóře Václovo Pounonského z Tábore. Kromě několika 
dokonale praveden;ch cechovnfch konvic, většinou proti 
uvedenych mistrů, známe z Cesk;ch Budějovic převážně 
jen běiné užitkové nádobí, jehož vyrobo se zde udrželo 
Jeitě po celé 19. stoletL 

Hradec Krá lové 

I] 
Konvóhtví provozované zde v nejstarším ob. 

o dobí spolu se zvonofslvfm je doloieno Ji! 
v 15. století. Vfln omnó zdejši v-;robo dno

'vych křtitelnic, objednávaných zejméno I ob
losti severovýchod nich Cech, zonecholo nám 
dQdnes dosti vyznočnych pomatek-. Z běiné 
produkce cínového nódobí se zochovolo po· 
mČlně málo předmětů. 

Cheb 

I) 
Město se setkóvó s cínem jako vyrobn'm mo-

• teriólem vel mi lóhy, coi dokládó listino Lud · 
_ ~iko Bovoro 1 roklJ 1321, kterou potvrdil cheb-

ským m,ufonóm store próvo, že lIefkerY pro
vóien9 d n musel byt v městě přetaven 
,o opotřen znočkou mesto. Prvé zmínky o kon

vářith nolézóme v pisemnostech z 15. stoletf o nejstarší 
zochovoné pomótky jsou je ště o století mlodU. Zdá se, ie 
pnčiněním členó rodiny Wlldnerů do~hlo tu ;emeslo po_ 
m':' .. ně rycMe znočného rozkvětu , kte,y provděpodobně 'Ir· 
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cholil v 17. století. Mistři ovládoli výborně jak reliéfní lok 
rytím prováděnou V91dobllou techniku o up.lot~ovo.1i i.~ n,o 
konvicích, holbóch o mlsách. Od 16. st,!?leh dovolr pJl vy
běru tvorových typů přednost kóntckym holbám s hubič
kou (Pitschen) o 'fÓtovttým dibóllům s 'o"flcvkou o šrou
bovitým uzávěrem s kruhovfm držadlem no ndeni, kte/Il 
byly pfiznočnym chebsk~m 'o"flobkem. o~ .d? 19, ~toletl 
(lirlkrug). V 19. stalet; e.,stovolo tu stole Jeste mofne pro
duktivní cínořskó výrobo, odkud bylo lósobovó no J vldó
lená město. V druhé polovině 19. stoleli počoly se lIšok 
právě v Chebu, ke ikodě sběro t elů, vyrobět poměrně hoJně 
dnové podělky. 

Jóchymov 
V Jáchymově, kve toucím horním městě p ři
pojeném v roce 1545 k feskym zemím, mělo 
konvóřství vysokou uměleckořemeslnou úro
ven. Z místnich mistrů vynikli zejména p~i 
Jluinlci rodiny Wildů, doložení od 16. sto
led, kteří provozovali větJinolJ společně kon
vóř$ké i zvonařské řemeslo. V 17. století lu 

působlli Ourrové, pokrevně spřízněni se saskými mistry 
1 AnnoberglJ, s nimiž poutfvo li společně někte,ych forem 
k odlévóní, jok to dokazuje srovnáni cechovnich konvic 
z obou dílen. Jóchymovskou zvláštnosti v 16. o 17. stoleti 
byly reliéfně zdobené práce, zeJméno kónické konvíce 
o válcovité holby. Rovněž ryty dekor ovládali tomnl mislři 
výborně a uplotňovoll jej přeVÓlně v 17, stoletl no ml
sóch s geometrickfm o rostlinným Qrnom~nt~m. Z ~8 , . sto· 
!etl znóme odsud rokokové nódobl dobre remeslne urov
Ilě. VJeobecně 11e řki, fe cínové předměty z Jách~movské 
produkce bývoJi prvořode kusy svého druhu o potři k nej
krósneJiim pomólkóm nošeho konvóřstvi. 

Jihlavo 
O bohoté mistni produkCi svědčí mnohhl do· 

a
~ sud 10cho~oného cínového nódobl. V 16. o 17. 

stolell dosóhlo tu řemeslo největiího rozmo· 
chu o současně i nejvyUí umě leckořemes l né 
ůro~ně, což zdeJ!i produkci stoví mez.i nejpro
duktivnějš! středisko no Morově, zósobuJlcí 

ještě v 19. stolell ši roké okoll. K nejkrósnéjsím jihlovským 
pomátkóm polfl zejmena golizujicl konvice s náročnou 
figu rólni nebo ornomenlóln! vYz.dobou z doby kolem roku 
1600 o velké mísy s reliéfně provedenou alegorII Evropy 
uprostled o rytym dekorem no okroJI, které pochózejí 
z p IVnl čtv rti 17. století. V ryté vyzdobě dosóhli jihlovštl 
miuři močné zručnost I o uplotňovoll Ji nejen ve století 17., 
ole Je!tě I hluboko lIe století dolším, o femi svědčI toké 
několik desítek zdobenydl tolířů o mls. 
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Ji nd řichův Hradec 
Nel~etšiha rozmachu dosóhlo tu konvorst~j (I , d"h; polo,'o' 16. o , 17. "ol,ti. Toto " . 

@ 
tuaci nom doklodaji nejen lacho~ané cecho~
ní konvice. ale i jiné drvhy nodobí, jako lóhve, 

, holby o misy, pokryté ~ětšinou rytou ~ýzdo

bou. V pozdějšich stoletích ~ěno~oli se miSI
ní mi stri pouze výrobě nejběžnějšiho 50rt!-

mentu. ze kterého se dodnes locnovolo mizivě molo před 
mětl'!. 

Korlo~arské cínořstvi je povoio~óno běžně ve 
světě za nejvýznomějšf českou konvářskou pro
dukci. lI:emeslo se tu ~šok počalo podstotně
ji vzmohot až ~ 17. stoletl, kdy toké došlo 
~ roce 1672 po vzoru mistrl'! Jéchymovských 
k sepsonl cechovních artikuli. Kromě několika 
molo cechovních kon~ic ze zmlněného století 

doklodojí nom l'Ieuyěřitelně bohatou korlovorskou výrobu 
v hojném počtu zochovoné dnO'<lé předměty , z nichž ze
jména rokokové stolní soupravy. dó~; teriny o dr\lhově 
rozmanité konvičky, mísy o mlsky se neJvice přibližily ke 
svým vlOrúm ve střibře, Rozmach karlovarské výroby ~y' 
svitne nejlépe ze srovl'lóní, že nopř. v prvé polovině 18. sto
letí. kdy většino českých królovských měst mělo mezi svý
mi řemeslnfky jen jednoho cinoře. procovolo v Korlo~ých 
Voreth současně pět mistrů (] stejný počet tovaryšů. ZdeJ
ší cinoři poskytovali prOti mj. ještě obyvotelům sousednl
ho městečko Andělské Hory. kteří s korlovorskými výrobky 
obchod,o~oli o rozvóželi je po krojl. Z korlovorskýth cino
řů je trebo připomenout a lespoň příslušníky rozvělvel'lých 
rodin Heilingotlerů, Hoffmonnů, Voigtů o Drllmmů , s ni
miž ve 20. století staré korlo~orské dnoi'$ké řemeslo vy_ 
míró. 

Kutna Horo 

~ 
Konvóřské řemeslo provozovol'lé zde nejčos-

~ 
těji spolu se zvonorstvlm dosóhlo již v 15. sto
letí značného rozkvětu, coi odpovídalo situo

_ cl kvetoudno královského horního město. Z bo
hoté misln! produkce zochovolo se ~jok po
měrně molo hmotných pomotek. K zothovo

nym výjimkám potří dnové křtitell'líce, vyrobené v 15. o 16. 
století zejména v dílnóth přísluš!1fků (odil'ly Ptóčkovy o Kla
bolovy, 
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Olomouc 
Cínoři protovoli ve městě jii v 15. století; 
zdó so. že olomoutkou ~ýrobu lze po~oiovot 
za jednu z nejzóvOlnějškh no MOlOvě. Mist
ní výrobky můžeme od druhé pOloVi!1Y 16. sto· 
leli sledovat poměrné plynule. Mezi dosud zjiš' 
těnými památkami, které lze vesměs oznočit 

joko dobré užitkové nódobi, potří kromě !1ejstorší ccthovní 
kon~ice pekořů čestné misto mísem tvoru kordinelského 
klobauku, s rytou výzdobou, jejichž výrobcem byl cinoř Joh, 
Korei Beer, iijíd ilO přelomu 17. o 18. stoleti. 

Plzeň 

První mistr je zde archívně doloicfl ve třeli 

~ g
~ , .. rt'oě 15. ,lol.ti, '" ooj,,,ějlf ",h,,"o," 

CI O ~ . prod plzeňského dno;e se všok dosud povo
Q iuje velká nádobo no dryák s rytým dotem 

O O 1614 no plášti o s plastickým znokem město 
Plzně no dně nódoby, připisovoné mistrovi Ma 
těji Loulrovi (t 1620) . Mezi nejvzýnočnější mist

ry patřili ~ 17. a prvé poloYině 18. století Vodov Hořepnitký. 
Ion Ginter se svým synem Jonem Jiřím o Tomóš VOjtěch Pe
lorgus. No přelomu 18. o 19. století pracuje tu Ignoc 
Game!, v prvnf třetině 19. století Josef Kuntze!. Plzeňštf 
konvóři vyroběli proce dobré řemeslné úrovně, i když sle
dovali předevsim jejith učelO'<lost. Ozdobné motivy, jak 
ve vlastním tvorovóní l'Iodobl, tok v dekoru byly poměrně 
chudší. K I1ejnóročněji zdobeným pomótkóm patří mísy 
s rytou výzdobou připlsOVOflé rute Jono Gintero. 

Slavkov 

(I 
K cethu slavkovských dnořů potřlli do roku 
1732 i mis t ři z Lokte, Bečovo o Krosno 

) (Schonleld), Největší rozmoth slavkovské d· 
/'Iohké produkce nostol v první polovině 18. 
století. kd.y zde procovolo sedm mistrů , Nej
rouohlejši bylo výrobo stolního nódobí, ob· 

dobnýth druhovýth typů o tvorů, joké vycházely z dílen 
korlovorskYch. Dóle se zde zhotovovoly předměty poplot. 
né křesťonskěmu kultu, z nith! dodnes se nejhojněji selkó 
\lóme s oltářními svicny o nástěnnými kropenko mi. V 17. 
stoletf procovoli ve Slovkově mj, členové rodiny Moyssů; 

z 18. století je třebo uvés ti olespoň 1. V. Stlkkero o ro
dinu Neidhortů, kteří provozovali řeme slo ještě v prvé 
čtvrti 20. století. 
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Aby mohl odvódět dobré dilo, musel koždi konvóřskj 
mistr ovlódol tři somo$lotne technologIcké postupy. Nejpr· 
ve procovol no svem virobku Joko slévač, poté jej oproco
vol jako soustružnik, sletovol předmět z jednotlivých čósti 

o konečně leštěním o popřlpodě zdobením dokončil svou 
prócl. 

Cin se oi do 18. stoleti dod6vol běině z t ěiebních ob
lost/ v sudech, v nlchi byly noulódóny menli kovove sHt
ky. Ze yzorek jakosti slouzilo tzv. " CtnO\lO pereM, VZnikla 
Y}'lItrm roztoveneho kovu po kovovém podklodu ze železné 
brce do tenkeho pósu, no jehol jednom konci se vyrazilo 
pecet datu, odkud surovino pochózero. lii barvo prozrodrlo 
znalci kvolitu motericilu, pii nemi se pro prÓcI clnote oce
ňovalo zejména dobra tavitelnost. K CtnU plidol konva1 mi
mo OlOVO, a to v poměru stonovenem místn/ml cechovnimi 
pfedpIsy, Ještě dalši přisody pro Ivy~eni tvrdodl o zlep!ieni 
borvy kovu (měd, mosaz, vIzmut, zinek, poprlpodě cin U! 
storllho nadobl od.). Spravne dóvkovón[ jednotlivých při
mési bylo jednim z velkých uměni st0rYch mlstni, stejně 
tok Jako rOlpolnóni vhodně teploty tavené slitiny při od· 
lI!vani yý rObku_ 

Vybaveni konvóřské dUny bylo nákladné. Tok nopř_ ko
lem roku 1760 se v Berline odhadovala no 2000 fi.hkYch 
tolorŮ. Proto se toke řemeslo v rodinóch dědivolo o pro
to se tovaryši ienili s dcerami mistrCl nebo s ovdovělými 
konvóřkami, coi jim podle cechovnlch pravidel p1inaselo 
i další společenské a finončn l výhody. 

K odlévóni potfebovol konvóř lormy. Připravovol si je 
buď sam, nebo je objednóvol. Pořizovaly se z různých 
mote,iólů: z hlíny, komene, mosotl, cinu, oloyo, sódry 
o v nejmladší době ze letezo. Použitému moteriólu odpo
vidolo kvalito a ceno for em. NejdroHJ o nejlepší byly far· 
my mosazné, způsobilé oproti jIným k odlé~ónr větših~ 
počtu kusu. Mistfi sl Je pořizoyoll jen pro ty předměty, 
u kterých předpokladol; věUl odbyt: popřfpodě vice mistrll 
mohlo vlas tnit formy společné. Ke své procl uiivoll cínaři 
kromě lavici pece o soustruhu, puvodně ručně pohóněného 
pi'evodovym kolem. ,úznó dol!i nóčodí: panev o železné 
liíce, dlóto, pilníky, klodlvko, dřevěné poličky, měděné pój· 
ky, zkušebni i lešt ici kameny, konečně řodu rydel o ve star
ší době těi: raznic punclÍ. 

V českych zemlch se zdobily cínové předměty pře~áině 
třemi různymi ...yzdobnYml technikamI. Jako neJstorši jsme 
pomoli reliéfnl dekor, buď samostatně do meniich lorem 
odlevony o na předměty přlletoyony (viz křtitelnice), nebo 
II jiných případech zlskoný li odlévaným vyrobkem přfmo 
z formy, v nli byl vyřetón negativní obraz iódoneho reUéf
nfho dekoru_ To plotl nopř. pIa vyzdobu konvic o ml$. Dru
hým způsobem výzdoby, jehoi největši rozmach ležel prav· 
děpodobně v 16. o no počótku 17_ století. bylo raženi 
ozdobnych puncO. sesto~oYonych do pósO. Nejtypičtější 
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českou výzdobou, její! nejkrósnejši doklody pocházejf ze 
17. o Ojediněle I z prvn/ poloviny 16. století, je " rysovoni". 
Na rozd,' od mtotnlch druhO dekoru plinóU lota techni
ko vidy něco osobitého z ruky sveho tvůrce, ať více či 
méně nodoného: koidy ryty kus byl lotiž vždy Jiný. uni
kót"!. Rodlřen! o rozmanitost rytě výzdoby no českých cí
nových předmětech nošlv odelvu i za hranicemi, kde se 
lomené ryti ozoočuje . česko muzika". 

Povrch měkkého kovu poskytoval možnost k výzdobě ne
jen konvaři, nebo pro Iylaště na kladné kusy přizvonému 
rytci, ale 1 moj1telům. Ti často 'iYrfyali ínicioly, letopočty, 
cechovnl symboly o mnohdy opatřovali z opatrnosti proti 
lóměně nebo odcizení velkeré nodobl domócnostl svým 
osobnlm znomenim. 

Snadná moínost .vylepšováni" cinoyych předmětu způ
lobilo. a to zejména v minulém století, kdy vzrostl sběra
telsky zojem a ceny dosoho~oly do té doby nevidone vý_ 
la, i. se počalo Y}'fobět cínovo folzo - kusy záměrně 
pfedstlrojící ~torobylost svého původu_ Nejběinějil poděl
ty se obyčejně Y}'raběly "zdokonalením- o málo stcirliho 
uiilkoyého předmětu, např. rytou, leponou nebo vytlače
nou (Y}'roÍenou) vYzdobou. Toto falza zdobily nejčastěji 
obra zy osob v hlstoriáych kroJich, heroldicke erby o le
topočty. Je však i zde třeba spróvně rozpoznat, Ido nejde 
o slorlí předmět, kterY byl někdy dodatečně doplněn 
rytlm, ale slohově odpovidó době svého vzniku. T oko~é 
proce nepovažujeme 10 folzo, neboť nejde o zoměrné 
předstíraní storilho YJnlku předmětu . 

Rozpoznáni některých podělků. vzniklých n.lkou velmi 
dovedných o dúmysln~ch řemeslníků, Je yelml těžké, o to 
Ivfóšte tehdy, jestliie bylo poufito k odlitf starých konvoř
skych torem. o k ryté VÝldobě pů~odního nóřadl I slohově 
odpovídající předlohy. K docllení hodnověrnosti razili 101-
10101i kon~ořské značky puvodnlml razidly. Takovýchto .do
konolých" podělků není sice mnoho. přece se vlak s nimi 
~tkóvome i ve význomnych sbírkoch. Nakonec je prozra
dí čosto drobno stopo, od nli. pak vede cesia k odhale
ni dalších podezřelych ne$(o~nolostl. 

Posledním druhem podělků jsou předměty, klere ptO
/rozuje vě tšinou již řemeslna nedokonalost o nepřesnost 
w oprocovanl, naprosto cld mlslrům starého konváhkého 
cechu. K rozpoznaní "prových M a podělonych předmětů ne
ní mozno podat spolehlivy nÓvod. Je třeba jen dokonale 
Lnat co nejvice dnových pomotek z muzejnlch I soukro
mých sbírek o dojil podrobným rolborem o srovnáváním 
~ Zjištění '011. 
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KonvářsU značky o povinnost označovat jimi cínově vi' 
robky, to b~la v podstote zoruko jokostl pouzlleno materiólU 
a doaré kvality remesln. proco. !lhlJ/la smela oOlonovol 
jen urcitý dll OlOVO. pndovonéno k cinu pro snaui tavltel· 
nost; ve vetslm mnozslví vsak olo~o pn Sl~ku s potravino· 
ml bylo by hodtlvé. V českych zemfcn byl stonoven poměr 
oloyo k CIllU I : 10. Dodrzovonl pfedplsu ° znoéeni cina
yYch výrobku bylo z6kladní konvársko.u povinnosti, ktera byle 
ndy pevne zokotvena v cecno~nicn ortlKulich, i kdyi y po· 
droonostech odJlini'ch v ruznrch zemích. 

V podstotě rozlišujeme tři druhy kanvóřski'ch značek: 
značku s městskym znakem. upozorňujJd no město, kde 
bylo mistrovi poskytnuto méiťanske pra~o o StVflUjJcí jeho 
prrsluinast k tomnimu cechu; znočku mistrovskou. za kle· 
rou se skri'vo osoba o jméno cinale; a konečně chronolo· 
gicky neJmladlí značku k~olity, objasňujici původ o slohní 
pouziteho malerlolu. 

K vy/aíen! znoček na předmětu se od středověku po. 
užívolo zeleznjch rozidel s rozícf ploškou různě po obvo· 
du tvarovanou, do klere byl vyřezán negatí~nl obral lnoč' 
ky. Velikost značek během le l koUsalo o pohybo~alo se 
mezi 1 oi 4 cm. S postupem doby nob9voly značky no ve· 
likosti o dekorativnosti oproti ryze učeloYÍ'm značkom ml· 
nulych stoletl. V prsemně doloieném prvním společném 
~ystoupeni prohkyd'1 storoměstskych o novoměstskych mlst· 
rú z roku 1371 (Vil sIr. 2 od.) nenachozlme Jeité lodné 
zminky o kan~6hkich znočkách. O málo mlodil slaluto 
brněnská z loku 1387 vJok jiz o znočkóch a povinnostech 
lnočeni hovoří o rozlliuJI jok znočky s měslskym znakem, 
tok lnočky mistru. Nejstorší znaČky se objevuji no křtitel· 
nidch z 15. stoleti, kde Je vJok čoslo nohraluje celé jmé· 
no outorovo, obsolene v české nebo latinské legendě. Ze 
16. století jsou z/'lO&Y dololen~ i no Jiných nódob6ch na· 
boienskěho a sveukěho určenI. 

Ve znočkóch s městskym znakem. jak .liž bylo Tečeno, se 
objevoval znok mista, kde mistr obdržel mělťonske próvo 
o kde byl jeho cech. Podle Ulnóvoných heroldlckych pro· 
videi snoiil se řezač razidlo městsky znak skutečně res· 
pektovot, pOlize v některých připadech přistupoval k jeho 
zjednodu iení. Pro dotováni dnových předmětu je důleži· 
tým meznikem přlpodné polepšeni městského znaku, které 
se obráli i v konvořské značce. Do svěosobnl. mistrovské 
znotky si dnof po přijeli meli mistry som zvolil námět sym· 
bolu, i kdyi tento výběr často usměrnilo rodlnnó kon· 
vóřskó tradke, kde určilY motiv ve značce přechózel 
s menii obměnou o odpovídojiclml iniciálami z generace 
no generoci. Obraz ve znočce předstovovol ncJtoděJi 
emblém řemeslo (konvice) nebo symbol nábožensky (boll 
oko, beránek boll): velmi oblibené byly postavy světců, 
často patronů Jednotlivých mistru. Objevují se I domovní 
lnomení mlsta, kde konvář bydlel, alegorické po.stovy o ji· 
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notaje mistrovo jméno (nopi-. . holub, jelen) nebo jeho 
inldoly, uvedené mnohdy ještě vedle obrOlu nebo VZČlC· 
něj i samostatně zoplňuJící znočku. Od 18. stoletl se vy pi
suJe i ceté jméno dnare, což ulehčuje pród s jeho Iden· 
tifikaci. Ve značce uvedeny letopočet zpřesňuje nám dobu 
konvořovo pi'ijeti lO mlslra. Toto datum Je velmI důleiité. 
protože nČlm toké nopovídó, kdy mlslr obddel měiťonské 
próva o kdy se pravděpodobně - tok jak to fódaly ce· 
chovní předpisy, většinou však nejdéle do jednoho roku 
po přijeti za mistra - i olenil . 

Bylo·1i značko s městským znakem vyře záno no Jednom 
,ozl dle. Ij. dvourozidle těsně vedle značky mistrovské, vznik· 
10 tzv. značko sdružen6 neboli dvouznaČ!r.o, obllbeno v 18. 
sloletí zejména v prožských městech, tln všok v Ku tné 
Hoře, teske Kamenici o jinde. Jde v podstatě ~šok pouze 
o tvorovou varionlu zminěnych již Iáklodnich d~ou druhů 
značek, zjednodušujici vlastně jen práci řemeslníka s vy. 
rožením dvou značek na jeden ukon. 

V některých clllch územních oblastech se od druhé po· 
loviny 16. století uiivolo ji! laké konvořské značky kvolity 
cinu. U nos jl vJok tehdy Jeltě neznóme. nepaČl16me . 1i 
ovfem za záruku dobré jokastí moleriálu dosud ještě ne· 
dostotečně pochopené vy.oiení tři konváhkých značek na 
cil'lOvém předmětu. Dvě ~ těcMo tři ~naček byly vlak totoi
ne 5 městským znakem. třetí bylo značko mistrovsk6, nebo 
noopo~. Jinou zárukou dobré kvaHty použitého cinu. ne 
vlak samostatnou značkou kvolily cínu. bylo ř{mská člsli· 
ce X. objevujíc! se po vzoru německých konvořú spoře 
v českých značkách v prvn{ oolovině 18. stoleti. Znome · 
nolo to označeni dobré kvaUty uÍité sl itiny v poměru 10 
dllů cínu k 1 dnu olova, které se ořibližně od poč';tku dru· 
hě poloviny 18. století označovalo slovem . Probzinn· 
(P Z) . 

Od 17. století se však Hi tokě v českých zemích obje
yovala, i kdyl POUlI! olediněle. značko kvality dnu. Nej . 
prve ien v oblostI c!nov~ct, dolů. zejména no Slavkovskv. 
pozděii stále častě j i. ai konečně od sedmdesátvch let 18. 
století bylo jelí uiivání v českkh zemích POvlnne. Stalo se 
tok po vydáni dekretu Marie Terezie ze dne 26. řilno 1770. 
kdv se dnařům nořlzule. obv k vYrobě dnové"o nódobi 
uZívoli výhradně cinu bez ořlsod" olovo. ve yěllr miie ofi 
uvku s potrovinomi UodUvého. Od té dobv se důsledněj i 
olnočovoli ~l'Qbk~ Zl! slavkovské~o cinu . Sch!or.kenwalde! 
F .. inzinn" (SW Fe;nzlnn' o z cínu z jiných č ... ,kých nole · 
iišt DOUle .Fein!i""· . Wrobkv Dřelile ze slafého s olovem 
sm!{p.nět,o cinu neslv označení slovy • Vermischtes Zinn-. 

Od konce 17. 51olell, zelména však během 18. století. 
mO~eme pozorovat sna"u vfěsn'lt udale o~.~a!ené dn I~ 
doby ve dvou . DO příoodě třech základních značkóch 
ls městskY", znakem. m!stro"ské a z"lačce kvolitv) u led· 
noho o téhol mistra do značky jedine - hy. spojeně. Tyto 



značky soustředily v lobě jok městský znak lok jméno mIst
ra, datum jeho přijeti za mistra a oznočenl druhu po
ullteho dnu. Byly větJlch rozměrů. od dvou do čtyř centi
metrů a větilnou se na předmětu opakovaly třikrát vedle 
lebe. 

Jejich varionlu tvo řily znoč.y s obrolem rozety, jichi 
užívali od pačátku 18. sleleti I dna;i v našich zemlch; 
snad ta byla odezva no tehdy prasperuJíd onglícké Cl ně
mecké výrobky. exportované daleka do světa. Mima rO
líce, umístěné pod kerunkou, býro]; no tčchte znočkóch 
inicióly cínaře, datum jeho pl'iJetl zo mistra o česlo I bH. 
ši označení pouiitého dnu (SW Feinzinn, ProbIinn). Od 
konce 18. století uvolňovala so pravděpodobně kázeň 
oznočovóni o někteří mistři počali ulívot současně něko
lik zcela rozličných razidel. Jejich vyběr pfl použíti určo
valy, jak se zdó, spíše velikost a ůčel ~vrobeného před
mětu než nějeký Jíny pádněji i důvod. 

Kde vlastně móme hledat ne předmětu keflvářské znač
kyf Do 17. stoletl bylo obvyklé 'lyrozil značku do ucho 
nádoby. ale pravě no tomto mistě trpěla nejvíce nórazem 
ote~lroného vička, CJi mnohdy způsobilo Její dnešní ne· 
čitelnost. V 18. o 19. stoleU jsou značky časte uvnitř na 
dně nódoby nebo vesped no vičku. U talířů o mis ze 16, 
o 17. stoleU je nolezneme převáfně no 1íceve stroně okre
je, ba čas to jsou vtěsnany primo mezi výzdebu. Současně 
se viok v tehdeJšl době razily ~nočky I vespod do dna 
tahrů o mis. To trvolo i po celé 18. století, kdy však, ze
jméno na rokokových kusech, se někdy rozily doprostřed 
no Ilcovou stranu předmětu. 

Koždé pravidlo mlva však své vy jimky, o tok tomu bylo 
I s povinností označova t konvařské vvrobky. Pouze oledi. 
něle se setkávóme s dnořskyml znočkomi no předmětech 
liturQlckého chorokteru v neJ.iirSím slovo smyslu. Zatim Je 
těžko rOlhodnout, Je-li tomu tok prolo, že tyto vY10bky ne. 
byly v použiti jako stolnl nódobí nebo snad preto. le šlo 
o oředmětv vyrobené u určitého mistra na objednávku. po_ 
případě přelité z dodaného mot(!rió1u . 

1/ nolich muzejnich sbirkoch je mooistvl holitních d· 
nových pomótek, no nichž značky chybl. Nelze vlak proto 
tyto předměty s nezójmem přechózet. neboť vedle mož
ných důvodů, o kterych jsom se právč zmínilo. ·ttrotily 
někdy předměty svou značku při větších oprovóch nebo 
nohrozenl něk terých pOIušenych časti novými. nopl'. u dne. 
ucho, otp. Toké dlouholeté pouZlvani a čiitěni setřelo 
často pů\'()dní vyraieně zfločky. 
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II děj inách českéhe konvófstvl od prvnlch počátků ol 
do jeho ůpodku nebyle stoletl. ve kterém by mistři I čes
kych zBml nebyli podstatně obohotlll širokou clnořskou pre· 
dukcl o p~ínos, který toto naše femeslo zořodll mezi před
ni ve světě. At to byly v 15. století vYrozn' gotické křti. 
lelnlce. v šestnactém velké zdobené konvice, v sedmnóc
ttm zručně ryte předměty o v osmnáctém druhově rozma
nité a tvorově líbivé rokokevé nódobí. Uvožime·li, ie po 
celou dobu trván( cínai'skéha řemeslo a dekonce téměř až. 
po noše dny, probíhalo zóměmé odstraňováni a tavení 
dech peilrozenych o přeiitych předmětů, udivuje nás, ko
lik pomalek se přesto dodnes zochovalo o jak nesmlrně 
bohota musela tedy být produkce nolich starých mistrů I 

Staré konvařské řemeslo vymřele v našich zemleh po
slednim pražským cínařem raku 1969. Prostota tvarů a ba
~vná nenapodnosl cíflavých předmětů přitahuje vlak 
• poslednich letech stále vice obdivovatelů a sběratelů. 
Objevuji se i snahy o novodobé ztvárnění ledově lesklého 
lOvu, jehol technologické, dosud nerozřešené taje zůstaly 
dosud hádonkou pro .moudré hlovy o zručné ruce", hle
dajícl východiske k zachraně starých poškotenyc~ cínovych 
pomatek. Snad spoluprací muzejních odbcrnlků, nodie
nych obdivevotehl I nezištných sběratelů se Ještě podali 
objevit a zabezpečit pro budoucl generace mnoho do lirch 
pomót~k na storé české konvóřské řemeslo. 

Nejdůležitější pramen, o literatura o českém Iranváh tvi. 
A. Prameny : 

A. Chalupo e kolektiv. Tereziónsky katastr český. Sv. 
1.-11. Praho 1964, 1966. 
V. Uvo. Proiská město. (Edico bernl ruly, sv. 3.) Pra· 
ho 1949, 
W, M. Mourek, Zum Proger Deutsch des XIV. Jahr. 
I/ěstnik Královské české společnostI nauk, t řída fIIo
soficko·hislorlcko-jozykozpytna. Pra ha 1901 (str. 12 od.). 
K. Teige, Seznamy měšťanů prožskYch. Almanach krá· 
lovského hlavního město Prahy. Roč. IV-VIII (1901-
1905). 
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B. Lite ratura: 
K . . Bondy. Do s o lte Zinng iesserhondwerk in B. leipo. 
Mltt, d. Nordbohm. Vereifl~ f. Heimot!orschuflg. B. Lei. 
po 1937 (str. 38-65). 
Cifl v dějinoch vědy, techniky o umění. 1.-11. dil Pro· 
ho (NTM) 1970. 
L Domeč-ko, Krolovéhrodečt i kOMOři a jejich křtllel· 
nice. Hradec Krolové 1936. 
M. Flodrová- B. Samek, Cin ve ~bírkóch muzeo město 
Brno. Brno 1970. 
E. Hinlze. DeJ.Jt~che Ziflf1giesser 1., Lipsko 1921 (str. 
286 od.). 
E. Hintze, Deutsche Zinngiesser IV .. Lipsko 1926 (str. 
343 od.). 
J. Hro5ký, O prožských konvóřích . Kniho o Praze 1960. 
Pro ho 1960 (5tr. 115 od,,). 
l . Kapusto, Značkovaný cin olomoucké proveflience ve 
sbirkoch muzeo v Olomouci. Sbornik vlastivědného mu
zea v Olomouci B VI/1960 (str. l JJ od.). 
l. Lóbek, Plzeňske konvořs tvi. Plzeň 1920. 
l. lóbek, Sušický poklad cinového nodobi z doby 
před bělohorské. Minulostí zópodočeského kraje V. 
Pl zeň 1970 (str. 1430d.). 
D. Storó, Konvořské značky prohkych mislru , Proha 
1971. Inedit. 
F. Tlscher, Bohmisches Zinn. LIpsko 1928. , 
Z. Winler, Dějiny řemesel o obchodu v Cechoch 
v XIV. o XV. století. Praho 1906. 
Z. Winte r, ftemoslnictva a živnosti XVI. věku v Ce· 
choch. Proho 1909. 

Zkratky v textu : 
h. o. odd. _ hlstorickoorcneologické oddělení NM_HM 
NM- HM _ Norodni muzeum v Pnne - Historické muzeum 
MM P - Muzeum město Prohy 
UPM _ Uměleckoprůmyslovii muzeum v Prozo 

Za překlad (str. 8-11) ze staré němčiny, pořízeny podle 
přep i su (Mourek, 1901 , str. 12 od.) děkuji vědeckemu pro: 
covníkovi Vojenského muzeo v Praze Dr. Janu Durdíkov! 
CSc. 
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ZusammenfoS$ung 
Die Bltltet eit dar Konnegiesserel ln Bohmen und Moh· 

ren wor bedingl durch dle rejchen Logerstotten d~s Zinn. 
erzes aul der bohmischen und si:ichslschen se!le des 
Er zgebirge~ und in dem Gebiet des Schlogenwoldes, Au! 
den bisher bekonnten Ouollen geht hervor, doss scnon in 
der lwc iten Holfte des 13. Jahrhunderts in dem b6hml
schen Tell des Erzgebirgos Zlnnertobbou e~istierte . Prog 
wurde bold zu dem Houptzcntrum der bi:ihmischen Zinn· 
gienerel, die sich im l oufe der Zeil in die Mehrzohl .der 
koniglichen _ und Bergstodle verbreHe te. Bedeutsome Zmn
giesserei wurde in dem Loufe der J~hrh~nderle b7son
ders in den Stodten Brno, Hrodec Krolove, Cheb, Jochy
mov, Jihlovo, Korlovy Vory, Ku tná Horo, Olomouc unci 
Slovkoventwickelt, 

Die i:illesle Ouelle, dle uns uber eine gemeinsome Ak
tion der bohmiscnen Zinngiesser informiert. 151 OUS :dem 
Johre 1371 und sle berichtet úber die Meister in der Proger 
Alts tadt und Noustodt. Es ist dle; ein bedeulsomer Beleg 
Ober den Entwicklungstond der bohmischen Zlnnglesse. 
rei, und rwor mil Rucksicht ouf die Orqoni.solion dleses 
Gewerbes vnd ouf dos Stadium der technologischen Ent
wicklung. In diesom Dok ument berufen .s ~ch d ie Pr~.ger 
Zinngiesser oul die Bestlmmungen der Melster ous Nurn· 
berq und Wien , und os werden auch ln dleser ,Urkunde 
ooch ihre m Beisoiel die Verholtnisse lwlschen Zmn ~nd 
Blei, IGr die Zinnen euqnisse, und rwar zehn zu .. e!n5, 
festgesetzl. An den Inho lt d ioser Proqer Urkunde. k~upl~n 
donn die Melster ous onderen Stodlen, lOm Be!splel d,e 
Zinngiesser in Brno, on. die in ihren SatlUnqen ous dem 
lohre 1387 die erston Bestimmungen úber die Benutzung 
und Anwendung der Zinnzeichen ln Bohmen und Mahren 
vcronke rten. . 

Sonnst sind ober die Archiyquellcn Gber die b6hm!schen 
Zlnngiesser des 14. und ~.5, Jo~rh undc r ts se~r dijrftlg, und 
dia motedellen Belege uber !hre Arbell s!nd noch sel
lener. Eines der olteslen Oenkmoler der Zinnqiesserei ous 
Bohmen 1st ein Wollfohrtsabzeichen in de r Form des qo· 
lischen Masswerkes mll einooschriebenem Boqen mit drei 
Loppen und e inem lo teinischen KreuI. Die Gcstollen unt!!r 
den Armen des KreUle; repri:ise ntlcren hochs twohrschein
lich SI Peter und Kari IV .. de n bohmischen Konlo und 
9leichz~itig den ri:imischen Kaiser. Oroi heroldische Sc~nd
chen t rooen die Embleme des Vyšehroder Oomkooltels, 
des Hei liqen Romischen Relchas und .des B6hml~ch.en 
Konigreiches. Dieses Wollfohrtsobzeichen !st wohrscheml,ch 
cus der Ze!! um dos Johr 1354. In dem der Poosl ln· 
nozem; VI den" Too der Heiliqtijmer~ in Prco einfiihrte. 
An diesem Toce wurden aul dem Neustodlmork (der 
heutiqe Korlsplo tzl die Reichskle.inodic,n ausQestol,lt. zu· 
90mmen mil verschiedene n ReliqUlen, dle Kari IV. In ver-
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