
  

Národní technické muzeum 
Archiv Národního technického muzea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sbírka cechovních archiválií 

(1575 - 1904) 

 
 

Inventář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAD č. 281 

evidenční pomůcka č. 309 
 
 
 

Čakrtová Eva, Kmochová Romana, Vácha Zdeněk 
Praha 1949, 2008-2009 



  



 1 

2. Vývoj a dějiny archivního souboru před převzetím do archivu 

Sbírka byla založena koupěmi či dary mnoha jednotlivců a tak není možno sledovat osudy 

jednotlivých archiválií před jejich předáním do archivu. Nejstarší akvizice pocházejí z roku 1934, 

jádro tvoří archiválie přidělené archivu v roce 1949 Národní kulturní komisí a archiválie darované 

v roce 1952. Nejnovější akvizice pochází z roku 2007. Největší část archiválií pochází z deponátů 

Národní kulturní komise (skoro celá sign. I, část sign. II a jednotliviny sign. III); menší část z darů 

JUDr. Zdenko Duška (část sign. I), Knihovny vysokých škol technických Praha (část sign. II.), 

Technického musea československého (jednotliviny sign. II.); či byly získány koupí od Josefa Fürsta 

(část sign. II a jednotliviny sign. III), prof. Dr. V. Mattauche (jednotlivina sign. II. a část sign. III.), či 

prof. Jaroslava Cermana (část sign. III). 

 

 

3. Archivní charakteristika archivního souboru. 

Sbírka je tvořena z drobných konvolutů, a mnoha jednotlivin koupených či věnovaných ze 

soukromých sbírek. Proto se nedá mluvit o stavu zachovalosti ve smyslu celistvosti souboru, neboť 

žádný neexistuje. Fyzická zachovalost je až na jednotliviny odpovídající stáří archiválií. Stavba 

pomůcky kopíruje původní uspořádání sbírky do tří oddělených částí, které byly takto zpracovávány 

z důvodu odlišného formátu a charakteru archiválie (I. – velkoformátové listiny, II. – menší listiny  a 

spisy v kartonech, III – knihy). Jednotlivé záznamy jsou tvořeny záhlavním regestem a údaji         o 

materiálu a rozměrech dochované archiválie. Při sloučení původních sbírek neproběhla žádná 

skartace. 

 

 

4. Stručný rozbor obsahu archivního souboru 

Archiválie rozdělené především podle svého typového a materiálního charakteru (sign. I. – 

listiny, sign. II. – menší listiny a spisy, sign. III. – knihy) představují velmi torzovitý materiál ke 

studiu cechů na území Čech a částečně Moravy, s přesahem do rakouských a německých zemí. Co do 

typu cechů se jedná především o cechy zajišťující produkci potravin (mlynářský, pekařský, 

uzenářský) a oděvní (krejčovský, soukenický, ševcovský, tkalcovský), ostatní jsou v menšině. Typem 

dokladů jsou zde zastoupeny především cechovní artikule, vandrovní knížky a listy mistrovské, 

tovaryšské a výuční. 

 

 

5. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení pomůcky. 

Signaturu I. (původní NAD 281) a II. (původní NAD 279) pořádala a soupisem i kartotékou 
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opatřila Eva Čakrtová v roce 1949. V rámci archivní práce v roce 2008 tyto dva soupisy převedla do 

elektronické podoby Romana Kmochová, která také zpracovala kartotéku k signatuře III. (původní 

NAD 284) a zaevidovala nezpracované přírůstky ke všem třem signaturám. V rámci slučování 

příbuzných částí fondů a sbírek tyto tři sbírky sloučil v jednu a rejstříkem opatřil PhDr. Zdeněk Vácha 

v roce 2009.  

 



inv. č. sign. obsah ks. datace desky/kart. č. 
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 I. Listiny (dříve NAD 281)    

I-1 I. 1751, 10. ledna, Rokytnice v Orlických horách 
Starší a přísežní mistři pekařského řemesla v Rokytnici vydávají 
Kašparovi Michalitschke z městečka Rokytnice výuční list, v němž mu 
potvrzují řádné vyučení se pekařskému řemeslu u mistra Kašpara 
Michalitschke a vhodné a způsobilé chování po celou dobu učení. 
Orig., pap., něm., přit. cech. pečeť z červ. vosku, filigrán, 37 x 45 cm (v x 
š) 

1 1751 desky 1 

I-2 I. 1782, 4. dubna, Kitzingen 
Johann Lorenz Kopp, cukrář (conditor) a obchodník v městě Kitzingen 
vydává výuční list Johannu Georgovi Welscherovi, mlynářskému mistru 
z města Schweinfurt, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se 
cukrářskému řemeslu a obchodu (conditorey und specerey handlung) a 
vhodné a způsobilé chování po celou dobu učení. 
Orig., perg. (bohatě zdobený), něm., přit. pečeť z červ.vosku (osobní 
pečeť Johanna Lorenze Koppa), 51 x 71 cm (v x š) 

1 1782 desky 1 

I-3 I. 1811, 24. června, Štýrský Hradec 
Představení podkovářského cechu ve Štýrském Hradci vydávají 
podkovářskému tovaryši Frieterichovi Krammerovi z Chebu tovaryšský 
list, v němž mu potvrzují, že se během svého třítýdenního pobytu ve 
Štýrském Hradci, kdy pracoval u mistra Frantze Meintsche (?), choval 
řádně a způsobile. 
Orig., pap. (s vedutou města Štýrský Hradec: 22, 5 x 40, 5), něm., přit. 
peč. pod pap. krytem, filigrán, 40,5 x 47 cm (v x š) 

1 1811 desky 1 

I-4 I. 1817, 12. dubna, Rokytnice 
Představení a mistři mezuláníci a pláteníci v Rokytnici vydávají 
vandrovnímu tovaryši Johannovi Effenbergerovi z Červené vody na 
Moravě vysvědčení o řádném chování během jeho působení v 
rokytnickém cechu. 
Orig., pap. (s rytinou města Brna: 8 x 33, 5), něm., stopy po pův. přit. 
pečeti (patrně cechovní), filigrán, 38 x 49 cm (v x š) 

1 1817 desky 1 

I-5 I. 1817, 16. srpna, Šternberk 
Představení a mistři tkalcovského cehu v městě Šternberku na Moravě 
vydávají vandrovnímu tovaryši Karlovi Aulichovi z Rokytnice 
tovaryšský list, v němž mu potvrzují, že se během svého čtyřletého 
působení v jejich cechu choval řádně a způsobile. 
Orig., pap. (s rytinou města Šternberka: 14, 5 x 37), něm., 2 přit. peč. pod 
pap. krytem (u druhé chybí pap. kryt, červ. vosk), filigrán, 38 x 48 cm (v 
x š) 

1 1817 desky 1 

I-6 I. 1818, 8. září, Petsvár v Dolních Uhrách 
Představení tkalcovského a krejčovéského cechu v městečku Petsvár v 
Dolních Uhrách vydávají Ignácovi Schmaranzerovi, taklcovskému 
tovaryši z Rokytnice v Čechách, tovaryšský list, v němž mu potvrzují, že 
se během svého působení v petsvárském cechu (1 rok a 40 týdnů) choval 
řádně a způsobile. 
Orig., pap., něm., přit. cech. pečeť z červ. vosku, filigrán, 35,5 x 46 cm (v 
x š) 

1 1818 desky 1 
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I-7 I. 1820, 17. července, Ústí n. Orlicí 
Představení a mistři tkalcovského cechu v Ústí n. Orlicí vydávají 
Ludvíkovi Hanischovi z Rokytnice tovaryšský list, v němž mu potvrzují, 
že se během svého dvouletého působení u jejich cechu choval řádně a 
způsobile. 
Orig., pap. (s rytinou města Brna: 14 x 34 ), něm., 2 přit. pečetě pod pap. 
krytem, něm., filigrán, 34,5 x 42 cm (v x š) 

1 1820 desky 1 

I-8 I. 1834, 5. ledna, Olomouc 
Představení krejčovského cechu v Olomouci vydávají Antonínu 
Petterovi z Horní Rokytnice mistrovský list, v němž mu potvrzují, že byl 
dne 8. května 1820 po splnění všech podmínek přijat mezi mistry výše 
zmíněného krejčovského cechu. 
Orig., pap. (s klasicistní výzdobou – gestoch. I. Hein in Olmütz), něm., 
přit. peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 35,5 x 44,5 cm (v x š) 

1 1834 desky 1 

I-9 I. s. d., Trutnov 
Formulář vysvědčení o řádném chování (tovaryšského listu) pro tovaryše 
cechů působících v městě Trutnově. Rytec Ignac Ott. 
Orig., pap. (s vedutou města Trutnova: 8, 5 x 26, 5), něm., 35,5 x 44 cm 
(v x š) 

1 s. d. desky 1 

I-10 I. s. d., Lipsko 
Formulář vysvědčení o řádním chování (tovaryšského listu) pro tovaryše 
koželužského cechu v Lipsku. Rytec I. L. Mangoldt. 
Orig., pap. (bohatě zdobený, s vedutou města Lipska: 39 x 14), něm., 44 
x 53 cm (v x š) 

1 s. d. ( po r. 
1763) 

desky 1 

I-11 I. 1764, 30. ledna, Praha 
Josef Ulbricht, zkoušený a přísežný provisor lékárny U Bílého lva, 
vydává vysvědčení Josefovi Novotnému z Příbrami. 
Fotokopie nalepená na tvrdém papíře, lat., 43 x 56 cm (v x š) 

1 1764 desky 1 

I-12 I. 1828, 17. srpna, Pyšely 
Starší a ostatní mistři krejčovského cechu v Pyšelích vydávají Josefu 
Deverovi z Šedobrabic (panství Štiřín) mistrovský list, v němž mu 
potvrzují, že byl dne 17. srpna 1828 po splnění všech podmínek přijat 
mezi mistry výše zmíněného krejčovského cechu. 
Orig., pap., čes., peč. pod pap. krytem (cechovní), 33,5 x 42,5 cm (v x š) 

1 1828 desky 1 

I-13 I. 1829, 18. listopadu, Kladruby 
Přísežní mistři řeznického cechu v Kladrubech vydávají Tomáši 
Gebrovskému, řeznickému tovaryši z Kladrub, výuční list, v němž mu 
potvrzují řádné vyučení se řeznickému řemeslu v letech 1826-1829 u 
mistra Antona Gebrovského a vhodné a způsobilé chování po celou dobu 
jeho učení. 
Orig., pap., něm., přit. cech. peč. z červ. vosku, filigrán, 34 x 43,5 cm (v x 
š) 

1 1829 desky 1 

I-14 I. 1803, 26. března, Klosterneuburg 
Cechmistři a ostatní mistři řeznického cechu města Klosterneuburg 
vydávají vandrovnímu tovaryši Georgu Stefanidesovi z Kladrub 
tovaryšský list, v němž mu potvzují, že se po dobu svého ročního 
působení v jejich cechu choval řádně a způsobile. 
Orig., pap., něm., přit. peč. z červ. vosku, filigrán, 27 x 43 cm (v x š) 

1 1803 desky 1 
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I-15 I. 1831, 18. prosince, Skuteč 
Přísežní představení a ostatní mistři tkalcovského cechu v městě Skutči 
vydávají tovaryši Janovi Remešovi tovaryšský list, v němž mu potvrzují, 
že pracoval ve Skutči 1 rok a 6 týdnů u mistra Karla Rameše a po celou 
dobu se choval řádně a způsobile. 
Orig., pap. (s rytinou města Skuteč: 16 x 25), něm. (české podpisy), 3 
přit. peč. z červ. vosku, filigrán, 32 x 40 cm (v x š) 

1 1831 desky 1 

I-16 I. 1711, 15. května, Nový Bydžov 
Cechmistři a mistři pekařského a perníkářského cechu v Novém 
Bydžově dávají mistrům téhož řemesla v Jilemnici (s výhradou ratifikace 
vrchností) cechovní artykule, které sami dostali od mistrů 
královéhradeckých a tito od císařů římských a králů českých. 
Prostý opis na pap. dvojlistu, čes., 47 x 35,5 cm (v x š) 

1 1711 desky 1 

I-17 I. 1711, 15. června, Nový Bydžov 
Cechmistři a mistři mlynářského cechu v Novém Bydžově dávají 
menšímu pořádku téhož řemesla v Jilemnici (s výhradou ratifikace 
vrchností) cechovní artykule, které sami dostali od mlynářů 
královéhradeckých a tito od císařů římských a králů českých. 
Prostý opis na pap. dvojlistu, čes., 48 x 35 cm (v x š) 

1 1711 desky 1 

I-18 I. 1711, 15. června, Nový Bydžov 
Cechmistři a mistři pekařského a perníkářského cechu v Novém 
Bydžově dávají mlynářům v Jilemnici cechovní artykule. 
Prostý opis na pap. dvojlistu (začátek, tj. první list nebo dvojlist chybí), 
čes., 48 x 35 cm (v x š) 

1 1711 desky 1 

I-19 I. 1806, 16. ledna, Litomyšl 
Přísežní a ostatní mistři pekařského cechu v Litomyšli vydávají 
vandrovnímu tovaryši Antonínu Jindrovi z Mladé Boleslavi tovaryšský 
list, v němž mu potvrzují, že se během svého působení v jejich cechu po 
dobu 1 roku a 10 týdnů choval řádně a způsobile. 
Orig., pap. (s vedutou města Litomyšle: 10 x 29, 5; rytec Jan Tichý), 
něm., 2 peč. pod pap. krytem (městská a cechovní), filigrán, 40 x 49 cm 
(v x š) 

1 1806 desky 1 

I-20 I. 1816, 30. prosince, Döbeln 
Cech kloboučníků města Döbeln uděluje tovaryši Karlu Friedrichovi 
Falkovi z Colditz po splnění všech podmínek mistrovský list a přijímá ho 
tímto za mistra svého cechu. 
Orig., pap., něm., přit. peč. z červ. vosku (cechovní), 33,5 x 42 cm (v x š) 

1 1816 desky 1 

I-21 I. 1846, 14. dubna, Großenhain 
Starší a ostatatní mistři kloboučnického cechu města Großenhain 
vydávají Franzi Wilhelmovi Friedmannovi výuční list, v němž mu 
potvrzují řádné vyučení se kloboučnickému řemeslu u mistra Adama 
Franze Friedemanna v letech 1843 – 1846 a vhodné a způsobilé chování 
po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., něm.,2 přit. peč. z červ. vosku (městská a cechovní), filigrán, 
34 x 43,5 cm (v x š) 

1 1846 desky 1 

I-22 I. 1762, 9. listopadu, Rožmberk n. Vltavou 
Starší a přísežní mistři řeznického cechu města Rožmberku vydávají 
Albertu Kollerovi výuční list, v němž mu potvrzují řádné vyučení se 
řeznickému řemeslu u mistra Wentzla Kollera v letech 1859 – 1862 a 
vhodné a způsobilé chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., něm., přit. peč. z červ. vosku (cechovní), filigrán, 34 x 42 cm 
(v x š) 

1 1762 desky 1 
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I-23 I. 1767, 24. prosince, Chvalšiny 
Veicht Murgrauer a Georg Lupp, starší a přísežní mistři mlynářského a 
pekařského cechu v městečku Chvalšiny vydávají Václavu Wallischovi, 
mlynářskému tovaryši z vesnice Raith, výuční list, v němž mu potvrzují 
řádné vyučení se mlynářskému řemeslu u mistra Franze Zaumillera a 
vhodné a způsobilé chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., něm., přit. peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 35,5 x 
45 cm (v x š) 

1 1767 desky 1 

I-24 I. s. d. 
Formulář přijetí za spolutovaryše cechu pastýřů ovčího dobytka. 
Orig., pap., tisk, čes., 35 x 42 cm (v x š) 

1 s. d. (19. 
století) 

desky 1 

I-25 I. 1818, 12. září, Hrochův Týnec 
Starší a přísežní mistři mlynářského cechu v Hrochově Týnci vydávají 
vandrovnímu tovaryši Janovi Podzimskému tovaryšský list, v němž mu 
potvrzují, že se po celou dobu svého pobytu v Hrochově Týnci (25 
týdnů) choval řádně a způsobile. 
Orig., pap. (s vedutou města Chrudimi: 13 x 28), něm., stopy 2 
chybějících pečetí z červ. vosku, 38,5 x 47 cm (v x š) 

1 1818 desky 1 

I-26 I. 1837, 12. února, Praha 
Sklářští tovaryši v Praze přijímají za svého spolutovaryše Jana Teubla z 
Dolního Litvínova (Unterleitensdorf in Böhmen). 
Orig., pap., něm., bez peč. (ač v textu ohlášena), 34 x 42 cm (v x š) 

1 1837 desky 1 

I-27 I. s. d., Praha 
Tištěný formulář tovaryšského listu pivovarnického cechu v Praze. 
Orig., pap. (s vedutou Prahy: 10 x 36), něm., 37,5 x 53 cm (v x š) 

1 s. d. (19. 
století) 

desky 1 

I-28 I. s. d., Praha 
Litografický formulář výučního listu pro učedníka sladovnického 
řemesla živnostenského společenstva v Praze zdobený sladovnickými 
výjevy a vedutou Prahy. 
Orig., pap. (s vedutou Prahy: 5 x 9), čes., 49,5 x 60 cm (v x š) 

1 s. d. (19./20. 
století?) 

desky 1 

I-29 I. 1865, 25. června, Praha 
Představení městského tesařského pořádku král. hl. m. Prahy vydávají 
tesařskému tovaryši Janu Hermanovi z Bubenče výuční list, v němž mu 
potvrzují řádné vyučení se tesařskému řemeslu u mistra Václava 
Píseckého v letech 1862 – 1865 a vhodné a způsobilé chování po celou 
dobu jeho učení. 
Orig. pap.(bohatě zdobený, s vedutou Prahy: 6 x 38, 5), čes., 46 x 59 cm 
(v x š) 

1 1865 desky 1 

I-30 I. 1899, 17. září, Pardubice 
Představenstvo Společenstva živností řemeslných a jiných č. II v 
Pardubicích vydává knihaři Emilu Kellnerovi výuční list, v němž mu 
potvrzují řádné vyučení se knihařskému řemeslu u knihařského mistra 
Josefa Vodáka v letech 1897 – 1899 a vhodné a způsobilé chování po 
celou dobu jeho učení. 
Orig., pap. (bohatě zdobeno, podlep. plátnem), čes., 48,5 x 33,5 cm (v x 
š) 

1 1899 desky 1 

I-31 I. s. d., Praha 
Bohatě zdobený formulář tovaryšského listu pražských prýmkařů s 
vedutou Prahy (9 x 30) a obrázkem prýmkaře. Autor návrhu a rytec 
Franc. Goldschmidt (mědirytec v Praze 1728 – 1760) 
Franc. Goldschmid del. et. Scupl. Prag 
Orig., pap., něm., 34 x 42 cm (v x š) 

1 s. d. (18. st.) desky 1 
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I-32 I. 1810, 16. července, Brno 
Přísežní a ostatní mistři mydlářského cechu města Brna vydávají tovaryši 
Ignáci Wallikovi z Jevíčka výuční list, v němž mu potvrzují řádné 
vyučení se mydlářskému řemeslu u mydlářského mistra Prihoty z 
Vyškova v letech 1807 – 1810 a vhodné a způsobilé chování po celou 
dobu jeho učení. 
Orig., pap., něm., přit. peč. pod pap. krytem (cechovní), 39 x 48 cm (v x 
š) 

1 1810 desky 1 

I-33 I. 1851, 9. prosince, Praha 
Představitelé ševcovského cechu Nového města pražského vydávají 
Karlu Schüllerovi výuční list, v němž mu potvrzují řádné vyučení se 
ševcovskému řemeslu u mistra Josefa Pokorného a vhodné a způsobilé 
chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap. (s vedutou Prahy: 6 x 18, 6 x 18; Steindruck von Witek & 
Suchy), něm., zb. přit. peč. (patrně cechovní), 45,5 x 51,5 cm (v x š) 

1 1851 desky 1 

I-34 I. 1819, 42. ledna, Tábor 
Přísežní představení a ostatní mistři pivovarnického a lihovarnického 
cechu (Brauer und Mältzer) v městě Táboře vydávají vadrovnímu 
tovaryši Václavu Karrasovi z Hoštic tovaryšský list, v němž mu 
potvrzují, že se po celou dobu svého poybtu v městě Tábor choval řádně 
a způsobile. 
Orig., pap. (s vedutou města Tábor: 9, 5 x 37), něm., přit. červ. peč. 
(cechovní, poškozená), 38 x 45 cm (v x š) 

1 1819 desky 1 

I-35 I. 1875, 17. října, Praha 
Představenstvo spolku zámečníků, kroužkařů, heverářů a cvočkařů v 
král. městě Praze vydává Františku Trousilovi z Holešovic vysvědčení, v 
němž mu potvrzuje řádné vyučení se zámečnickému řemeslu v letech 
1871 – 1875 a vhodné, poslušné a pilné chování po celou dobu jeho 
učení. 
Orig., pap., tisk (lith. H. Fuchs v Praze), čes., 39,5 x 50 cm (v x š) 

1 1875 desky 1 

I-36 I. 1894, 2. února, Duchcov 
Fr. Nickl (slévárenský a strojírenský závod) vydává Eduardu Hamouzovi 
z Nového Strašecí výuční list, v němž mu potvrzuje, že se řádně vyučil 
zámečnickému řemeslu a po celou dobu svého učení (1891-1894) se 
choval vhodně a způsobile. 
Orig., pap., dvojlist (bohatě zdpbeno), tisk (k. k. Hoflitographer A. Haase 
in Prag), něm., 45,5 x 29 cm (v x š) 

1 1894 desky 1 

I-37 I. 1855, 9. července, Praha 
Představený a ostatní mistři zámečnického, Sporer (spore = ostruhy), 
Windemacher (winde = navijáky) a jehlářského cechu královského hl. 
města Prahy vydávají Johannu Tillemu z Březnice tovaryšský list, v 
němž mu potvrzují, že se v letech 1852- 1855 řádně vyučil 
zámečnickému řemeslu u mistra Josefa Kotta a po celou dobu svého 
učení se choval řádně a způsobile. 
Orig., pap. (s vedutou Prahy: 15, 5 x 43), tisk (stcind. V. F. Rzehula in 
Prag), razítko pražského magistrátu a přit. peč. pod pap. krytem (cechu), 
s vedutou Prahy, 37,5 x 46,5 cm (v x š) 

1 1855 desky 1 
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 II. Sbírka cechovních archiválií - menší listiny a spisy (dříve NAD 279)    

II-1 II. 1786, 20. června, Český Krumlov 
Soukenický cech města Českého Krumlova vydává Josefu Jobstovi 
výuční list, v němž potvrzuje jeho vyučení se soukenickému řemeslu u 
mistra Martina Kniegera a řádné a způsobilé chování po celou dobu 
učení. 
Orig., pap., dvojlist, něm ., přit. pečeť pod pap. krytem, filigrán, 39 x 
23,5 cm (v x š). 

1 1786 II-1 

II-2 II. 1808, 6. února, Frýdlant 
Soukenický cech města Frýdlantu vydává Josefu Schattenovi, 
valchářskému mistru v Českém Krumlově vysvědčení o jeho řádném 
chování v l. 1793-95, kdy se jako tovaryš učil ve Frýdlantu 
soukenickému řemeslu u mistra Franze Nohaupta. 
Ověřený opis, pap. dvojlist, něm., filigrán, 35,5 x 22,5 cm (v x š). 

1 1808 II-1 

II-3 II. 1808, 15. srpna, Liberec 
Starší přísežní soukenického cechu města Liberec vydávají výuční list 
Josefu Schattenovi, v němž potvrzují jeho vyučení se soukenickému 
řemeslu u Ignáce Schatteho a řádné a způsobilé chování po celou dobu 
učení. 
Ověřený opis, pap., něm., filigrán, 35,5 x 22,5 cm (v x š). 

1 1808 II-1 

II-4 II. 1809, 2. ledna, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov podává českokrumlovskému 
magistrátu vyjádření k žádosti místního mistra valcháře Josefa Schattena 
o udělení soukenického mistrovského práva. 
Ověřený opis, pap., 4 listy svazané uprostřed režným provázkem, něm., 
filigrán, 35,5 x 22,5 cm (v x š). 

1 1809 II-1 

II-5 II. 1810, 13. března, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov žádá místní magistrát, aby 
zakázal valcháři Josefu Schattenovi výrobu suken až do vyřízení jeho 
odvolání ke dvoru o udělení mistrovského práva soukenického. 
1810, 16. března, Český Krumlov 
Magistrát města Český Krumlov zamítá žádost krumlovského 
soukenického cechu, aby zakázal valcháři Josefu Schattenovi výrobu 
suken až do vyřízení jeho odvolání ke dvoru o udělení mistrovského 
práva soukenického. 
Žádost soukenického cechu i odpověď krumlovského magistrátu psána 
na jednom dvojlistě. Orig., pap. dvojlist, něm., filigrán, 35,5 x 20,5 cm (v 
x š). 

1 1810 II-1 

II-6 II. 1829, 1. prosince, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Janu Kindlovi 
mistrovský list, v němž mu potvrzuje, že byl dne 14. listopadu 1808 po 
splnění všech podmínek přijat mezi mistry výše zmíněného 
soukenického cechu. 
Orig., pap. dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 33,5 
x 21 cm (v x š). 

1 1829 II-1 

II-7 II. 1829, 1. prosince, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Karlovi Keisswetterovi 
mistrovský list, v němž mu potvrzuje, že byl dne 28. srpna 1808 po 
splnění všech podmínek přijat mezi mistry výše zmíněného 
soukenického cechu. 
Orig., pap. dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 33,5 
x 21 cm (v x š). 

1 1829 II-1 
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II-8 II. 1829, 1. prosince, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Johannu Böhmovi 
výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se soukenickému 
řemeslu u mistra Franze Böhma a vhodné a způsobilé chování po celou 
dobu jeho učení. 
Orig., pap. dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 34,5 
x 21 cm (v x š). 

1 1829 II-1 

II-9 II. 1829, 1. prosince, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Karlovi Märzovi z 
Harrachsthalu výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se 
soukenickému řemeslu u mistra Ferdinanda Beneše a vhodné a způsobilé 
chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 34,5 
x 21 cm (v x š). 

1 1829 II-1 

II-10 II. 1829, 1. prosince, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Johannu Riemerovi 
výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se soukenickému 
řemeslu a vhodné a způsobilé chování po celou dobu učení. 
Orig., pap., dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 33 x 
21 cm (v x š). 

1 1829 II-1 

II-11 II. 1829, 1. prosince, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Vincenci Schubertovi 
výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se soukenickému 
řemeslu a vhodné a způsobilé chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 33,5 
x 21,5 cm (v x š). 

1 1829 II-1 

II-12 II. 1829, 1. prosince, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Josefu 
Schmiedmayerovi výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se 
soukenickému řemeslu u mistra Antona Šupky a vhodné a způsobilé 
chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 34 x 
21 cm (v x š). 

1 1829 II-1 

II-13 II. 1829, 1. prosince, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Josefu Tragau 
mistrovský list, v němž mu potvrzuje, že byl dne 6. září 1812 po splnění 
všech podmínek přijat mezi mistry výše zmíněného soukenického cechu. 
Orig., pap., dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 34 x 
21 cm (v x š). 

1 1829 II-1 

II-14 II. 1830, 1. prosince, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Františku Riemerovi 
mistrovský list, v němž mu potvrzuje, že byl dne 28. srpna 1808 po 
splnění všech podmínek přijat mezi mistry výše zmíněného 
soukenického cechu. 
Orig., pap., dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 34 x 
21 cm (v x š). 

1 1830 II-1 

II-15 II. 1834, 16. listopadu, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Josefu Poštulkovi 
výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se soukenickému 
řemeslu u jeho otce, mistra Josefa Poštulky a vhodné a způsobilé chování 
po celou dobu jeho učení. 
Duplikát, pap., dvojlist, něm., stopy po odrtžené peč., pův. patrně pod 
pap. krytem (cechovní), 34,5 x 21 cm (v x š). 

1 1834 II-1 
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II-16 II. 1839, 10. listopadu, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Františku Kindlovi 
výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se soukenickému 
řemeslu u jeho otce, mistra Jana Kindla a vhodné a způsobilé chování po 
celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), 34,5 x 21 cm 
(v x š). 

1 1839 II-1 

II-17 II. 1840, 8. listopadu, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Janovi Poštulkovi 
výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se soukenickému 
řemeslu u jeho otce, mistra Josefa Poštulky a vhodné a způsobilé chování 
po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), 34 x 21 cm 
(v x š). 

1 1840 II-1 

II-18 II. 1842, 14. listopadu, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Ferdinadu Hrdličkovi 
výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se soukenickému 
řemeslu u mistra Františka Poštulky a vhodné a způsobilé chování po 
celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, něm., peč. pod pap. krytem (cechovní), 34 x 21 cm 
(v x š). 

1 1842 II-1 

II-19 II. 1847, 21. listopadu, Český Krumlov 
Soukenický cech města Český Krumlov vydává Johannu Reschovi 
výuční list, v němž mu potvrzuje řádné vyučení se soukenickému 
řemeslu u mistra Františka Poštulky a vhodné a způsobilé chování po 
celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., něm., 34 x 21 cm (v x š). 

1 1847 II-1 

II-20 II. 1811, 28. září, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají Františku Žiškovi z Kučeře výuční list, v němž mu potvrzují 
řádné vyučení se krejčovskému řemeslu u mistra Martina Dlouhého a 
vhodné a způsobilé chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, čes., s cechovním razítkem, filigrán, 36 x 24 cm (v x 
š). 

1 1811 II-1 

II-21 II. 1831, 3. června, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají mistrovský list krejčovskému tovaryši Matěji Kestřánkovi z 
Vesce, v němž mu potvrzují, že byl po splnění všech podmínek přijat 
mezi mistry výše zmíněného krejčovského a ševcovského cechu. 
Orig., pap., čes., s cechovním razítkem, 34 x 21 cm (v x š). 

1 1831 II-1 

II-22 II. 1831, 2. června, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají krejčovskému tovaryši Izákovi Khonovi z Jickovic mistrovský 
list, v němž mu potvrzují, že byl po splnění všech podmínek přijat mezi 
mistry výše zmíněného krejčovského a ševcovského cechu. 
Orig., pap., čes., cechovní razítko, 34 x 20,5 cm (v x š). 

1 1831 II-1 

II-23 II. 1831, 25. září, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají Františku Stachovi z Pechovy Lhoty výuční list, v němž mu 
potvrzují řádné vyučení se krejčovskému řemeslu u Josefa Pazourka z 
Kostelce a vhodné a způsobilé chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, čes., cechovní razítko, filigrán, 35,5 x 22,5 cm (v x 
š). 

1 1831 II-1 
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II-24 II. 1836, 25. září, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají ševcovskému tovaryši Františku Kadlecovi z Hučic mistrovský 
list, v němž mu potvrzují, že byl po splnění všech podmínek přijat mezi 
mistry výše zmíněného krejčovského a ševcovského cechu. 
Orig., pap., dvojlist, čes., s cechovním razítkem, filigrán, 33 x 21 cm (v x 
š). 

1 1836 II-1 

II-25 II. 1836, 25. září, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají krejčovskému tovaryši Václavovi Klicmanovi z Podolí 
mistrovský list, v němž mu potvrzují, že byl po splnění všech podmínek 
přijat mezi mistry výše zmíněného krejčovského a ševcovského cechu. 
Orig., pap., čes., filigrán, 34,5 x 21 cm (v x š). 

1 1836 II-1 

II-26 II. 1809, 5. prosince, Polná 
Starší a ostatní mistři soukenického cechu města Polná vydávají 
Mikuláši Vocelkovi z Polné výuční list, v němž mu potvrzují řádné 
vyučení se soukenickému řemeslu u mistra Šimona Peška a vhodné a 
způsobilé chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, něm., pečeť pod papírovým krytem (cechovní), 
filigrán, 37 x 24,5 cm (v x š). 

1 1809 II-1 

II-27 II. 1794, 13. května, s. l (Augsburg) 
Johann Caspar Reichenbach, správce tkalcovského domu v Augsburgu, 
vydává Michaelu Wirtovi výuční list, v němž mu potvrzuje, že řádné 
vyučení se tkalcovskému řemeslu u mistra Johanna Georga Holzmanna. 
Orig., pap., něm., tisk, peč. pod pap. krytem (cechovní), část filigránu, 
15,5 x 19,5 cm (v x š). 

1 1794 II-1 

II-28 II. 1795, 13. října, Augsburg 
Starší mistři tkalcovského cechu města Augsburgu potvrzují, že Michael 
Wirt z Dillingen přijal oprávnění. (zápis není úpný, chybí informace o 
tom, jaké oprávnění mu bylo uděleno). 
Orig., pap., něm., tisk, stopy po přitištěné pečeti (červený vosk), část 
filigránu, 16,5 x 19 cm (v x š). 

1 1795 II-1 

II-29 II. 1807, 15. října, Horní Slavkov 
Přísežní a ostatní mistři sladovnického a pivovarnického řemesla v 
Horním Slavkově vydávají vandrovnímu tovaryši Matyášovi Egererovi 
ze Služetína (Lusating in Böhmen) tovaryšský list, v němž mu potvrzují 
řádné chování během jeho pobytu ve Slavkově a zároveň ho tímto 
propouští ze svých služeb. 
Orig., pap., něm., tisk, 3 přit. pečeti (cechovní a 1 osobní pod pap. 
krytem, 1 osobní z červeného vosku), 22,5 x 37 cm (v x š). 

1 1807 II-1 

II-30 II. 1804, 4. března, Neunkirchen 
Představení a ostatní mistři řeznického cechu v městečka Neunkirchen 
vydávají tovaryši Jakobu Ibbamovi z Kladrub (Klaterau) tovaryšský list, 
v němž mu potvrzují, že v jejich cechu pracoval půl roku a po celou dobu 
se choval řádně a způsobile. 
Orig., pap., něm., peč. přit. z červ. vosku (osobní), 24,5 x 37 cm (v x š). 

1 1804 II-1 

II-31 II. Měděný rytý štoček s nápisem: Cassenschein der vereinigten Cattun 
Drucker und Formstecher. Inhaber dieses...aus...hat als ordentliches 
Mitglied bei unserer Fremden und Kranken Casse das Seinige 
pflichtmässig beigetragen, weshalb gegenwärtiger Schein ausgestellt 
werden. Hirschberg in Böhmen...18..., 12,5 x 19 (11,5 x 16,5 cm). 

1 s. d. (19. 
století) 

II-1 
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II-32 II. 1773, 2. května, Karlovy Vary 
Přísežní a jiní mistři truhlářského řemesla v městě Karlovy Vary 
vydávají vandrovnímu tovaryši Antonímu Müllerovi z Kraslic 
tovaryšský list, v němž mu potvrzují řádné chování za jeho 40ti 
týdenního učňovského pobytu v Karlových Varech. 
Orig., pap., něm, tisk, přit. peč. z červ. vosku (cechovní), 21 x 34 cm (v x 
š). 

1 1773 II-1 

II-33 II. 1898, 2. ledna, Pardubice 
Společenstvo živností stavebních a výtvarných v Pardubicích vydává 
truhlářskému tovaryši Karlovi Přibylovi z Pardubic výuční list, v němž 
mu potvrzuje řádné vyučení se truhlářskému řemeslu u mistra Jiljího 
Vambery. 
Orig., pap., čes., tisk, 41 x 27 cm (v x š). 

1 1898 II-1 

II-34 II. 1580, 4. ledna 
Cech kovářů, nožířů, zámečníků, sedlářů, řemenářů a kolářů (ne celý 
cech ale dva mistři - Hanns Hueber, Caspar Keiser?) ve Weilhaimu 
vydává výuční list sedláři Kryštofu Stroblovi. (Stril?) von Kolgruebin 
(Horní Bavory) 
Orig., perg., něm., přiv. peč. na pergamenovém proužku z hnědého 
vosku v dřev. pouzdře, 33 x 19,5 (2 cm plika) cm (v x š). 

1 1580 II-2 

II-35 II. 1842, 6. dubna, Orlík n. Vltavou 
Vrchnostenský úřad orlického panství propůjčuje ševcovskému tovaryši 
Josefu Kotalíkovi z Rukavce mistrovské právo k samostatnému 
provozování řemesla v obci Kučeř. 
Orig., pap., něm., razítko vrchního justičního úřadu orlického panství, 
filigrán, 34 x 20,5 cm (v x š). 

1 1842 II-1 

II-36 II. 1842, 25. září, Kovářov 
Starší a ostatní mistři ševcovského a krejčovského cechu v Kovářově 
vydávají ševcovskému tovaryši Josefu Kotalíkovi z Rukavce, nyní 
bydlícímu a pracujícímu v Kučeři, mistrovský list, prostřednictvím 
něhož ho přijímají jako spolumistra do svého cechu. 
Orig., pap., dvojlist, čes., cechovní razítko, 34 x 21 cm (v x š). 

1 1842 II-1 

II-37 II. 1842, 28. září, Milevsko 
Ševcovský cech v Milevsku potvrzuje, že se Josef Kotalík z Kučeře 
vyučil ševcovskému řemeslu u milevského mistra Jana Železného a r. 
1838 byl přijat za tovaryše tohoto cechu. 
Orig., pap., dvojlist, něm., přit. pečeť z červ. vosku (cechovní), 34 x 21 
cm (v x š). 

1 1842 II-1 

II-38 II. 1742, 10. října, Paříž 
Policejní nařízení pařížské radnice určené výrobcům dezertů v Paříži a 
na jejím předměstí týkající se povoleného složení jejich výrobků. 
Orig., pap., franc., tisk, 3 strany, filigrán, 26 x 20 cm (v x š). 

1 1742 II-1 

II-39 II. 1744, 1. dubna, Paříž 
Nález velitele pařížské policie týkající se paštikářů, uzenářů a 
příslušníků dalších příbuzných potravinářských řemeslech působících v 
Paříži a na jejím předměstí. 
Orig., pap., franc., tisk, 4 str., filigrán, 26 x 20 cm (v x š). 

1 1744 II-1 

II-40 II. 1744, 17. dubna, Paříž 
Nález velitele pařížské policie týkající se paštikářů, uzenářů a 
příslušníků dalších příbuzných potravinářských řemesel působících v 
Paříži a na jejím předměstí. 
Orig., pap., franc., tisk, 4 str., filigrán, 26 x 20 cm (v x š). 

1 1744 II-1 
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II-41 II. 1744, 8. května 
Rozhodnutí velitele pařížské policie týkající se paštikářů, uzenářů a 
příslušníků dalších příbuzných potravinářských řemesel působících v 
Paříži a na jejím předměstí. 
Orig., pap., franc., tisk, 3 str., filigrán, 26 x 20 cm (v x š). 

1 1744 II-1 

II-42 II. 1744, 15. prosince, Paříž 
Nález a policejní nařízení pařížské policie týkající se paštikářů, uzenářů a 
příslušníků dalších příbuzných potravinářských řemesel působících v 
Paříži a na jejím předměstí. 
Orig., pap., franc., tisk, 4 str., filigrán, 26 x 20 cm (v x š). 

1 1744 II-1 

II-43 II. 1745, 9. března, Paříž 
Nález pařížské policie týkající se paštikářů, uzenářů a příslušníků dalších 
příbuzných potravinářských řemesel působících v Paříži a na jejím 
předměstí. 
Orig, pap., franc., tisk, 3 str., filigrán, 26 x 20 cm (v x š). 

1 1745 II-1 

II-44 II. 1745, 19. března, Paříž 
Nález pařížské policie týkající se paštikářů, uzenářů a příslušníků dalších 
příbuzných potravinářských řemesel působících v Paříži a na jejím 
předměstí. 
Orig., pap., franc., tisk, 3 str., filigrán, 26 x 20 cm (v x š). 

1 1745 II-1 

II-45 II. 1745, 19. června, Paříž 
Nález pařížské královské státní rady týkající se potrestání provinilých 
paštikářů, uzenářů a příslušníků dalších příbuzných potravinářských 
řemesel působících v Paříži a na jejím předměstí. 
Orig., pap., franc., tisk, 8 str. (svázáno), v ohybu blíže neurčený filigrán, 
26 x 20 cm (v x š). 

1 1745 II-1 

II-46 II. 1824, 9. června, Podskalí 
Vrchnostenský úřad orlického panství povoluje Josefovi Soukupovi z 
Podskalí, aby se učil ševcovskému řemeslu u mistra Jana Hejny v 
Podskalí. 
Orig., pap., něm., dvojlist, razítko vrchní justičního úřadu orlického 
panství, filigrán, 34,5 x 21,5 cm (v x š). 

1 1824 II-1 

II-47 II. 1825, 8. ledna, Orlík 
Vrchnostenský úřad orlického panství povoluje sirotkovi Josefu 
Sýkorovi z Radvanova, aby se učil ševcovskému řemeslu u mistra Jana 
Seiberlicha v Záhořanech. 
Orig., pap., něm., dvojlist, razítko vrchní justičního úřadu orlického 
panství, filigrán, 34 x 21 cm (v x š). 

1 1825 II-1 

II-48 II. 1825, 26. září, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydává výuční list ševcovskému tovaryši Josefu Sýkorovi ze Záhořan, v 
němž mu potvrzují řádné vyučení se ševcovskému řemeslu u mistra Jana 
Šegberlicha a vhodné a způsobilé chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, čes., cechovní razítko, filigrán, 35,5 x 21,5 cm (v x 
š). 

1 1825 II-1 

II-49 II. 1825, 21. listopadu, Orlík 
Orlický důchodní a cechovní inspektor Srucha, svolává na 27. listopadu 
schůzi řeznického, mlynářského a pekařského cechu a upomíná ty, co 
ještě v souladu s nejvyšším nařízením českého gubernia nezaplatili do 
cechovní podkladnice příslušnou částku, aby tak učinili. 
Orig., pap., dvojlist, čes., filigrán, 63,5 x 21,5 cm (v x š). 

1 1825 II-1 
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II-50 II. 1826, 4. června, Březnice 
Starší a ostatní mistři ševcovského cechu v Březnici vydávají Františku 
Kadlecovi z Hučic výuční list, v němž mu potvrzují řádné vyučení se 
ševcovskému řemeslu u mistra Jana Pazderníka a vhodné a způsobilé 
chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, čes., peč. pod pap. krytem (cechovní), filigrán, 34 x 
21 cm (v x š). 

1 1826 II-1 

II-51 II. 1827, 23. září, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají Josefu Soukupovi z Podskalí výuční list, v němž mu potvrzují 
řádné vyučení se ševcovskému řemeslu u mistra Jana Heiny v Podskalí a 
vhodné a způsobilé chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., čes., cechovní razítko, 34,5 x 21,5 cm (v x š). 

1 1827 II-1 

II-52 II. 1827, 15. listopadu, Orlík 
Vrchnostenský úřad orlického panství povoluje ševcovskému tovaryši 
Janovi Kurkovi z Královy Lhoty jeho přijetí do ševcovského cechu v 
Kovářově ve funkci mistra a vykonávání ševcovského řemesla tamtéž. 
Orig., pap., dvojlist, něm., raz. vrchnostenského úřadu orlického, 
filigrán, 33 x 20,5 cm (v x š). 

1 1827 II-1 

II-53 II. 1828, 28. září, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají ševcovskému tovaryši Janovi Klinkovi z Chrastu mistrovský 
list, v němž mu potvrzují, že byl po splnění všech podmínek přijat mezi 
mistry výše zmíněného krejčovského a ševcovského cechu. 
Duplikát, pap., čes, na orig. pův. přit. cech. peč., zde jen ohlášena, 
filigrán, 34,5 x 20,5 cm (v x š). 

1 1828 II-1 

II-54 II. 1828, 8. října, Orlík 
Vrchnostenský úřad orlického panství povoluje Janovi Klinkovi z 
Chrastu vykonávat ševcovské řemeslo v Kovářově, neboť byl 8. října t. r. 
přijat mezi místry tamního cechu. 
Orig., pap., dvojlist, něm., raz. vrchnostenského úřadu orlického panství, 
filigrán, 33 x 21 cm (v x š). 

1 1828 II-1 

II-55 II. 1831, 13. května, Orlík 
Vrchnostenský úřad orlického panství povoluje, aby byl Josef Kaprálek, 
švec z Velké, po splnění všech podmínek nutných k výkonu řemesla 
přijat jako spolumistr do ševcovského a krejčovského cechu v Kovářově. 
Orig., pap. dvojlist, něm., raz. vrchnostenského úřadu orlického panství, 
34 x 21,5 cm (v x š). 

1 1831 II-1 

II-56 II. 1831, 7. června, Orlík 
Vrchnostenský úřad orlického panství povoluje na žádost krejčovského a 
ševcovského cechu v Kovářově přijetí krejčího Isaka Kohna z Jickovic 
za spolumistra. 
Orig., pap. dvojlist, něm., raz. vrchnostenského úřadu orlického panství, 
filigrán, 34,5 x 21 cm (v x š). 

1 1831 II-1 

II-57 II. 1831, 25. září, Kovářov 
Starší a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají ševcovskému tovaryši Josefu Kaprálkovi z Velké mistrovský 
list, v němž mu potvrzují, že byl po splnění všech podmínek přijat mezi 
mistry výše zmíněného krejčovského a ševcovského cechu. 
Orig., pap., dvojlist, čes., cech. razítko, filigrán, 35 x 22 cm (v x š). 

1 1831 II-1 
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II-58 II. 1833, 10. března, Varvažov 
Vrchnostenský úřad velkopřevorského panství Varvažov povoluje 
svému poddanému, sirotku Janu Svátkovi ze vsi Lažiště, aby se učil se 
obuvnickému řemeslu u mistra Nikodýma ve Starém Sedle a zároveň 
dává souhlas k tomu, aby byl po předložení řádného školního vysvědčení 
přijat za učedníka do obuvnického cechu na orlickém panství. 
Orig., pap., dvojlist, čes., raz. vrchnostenského úřadu velkopřevorského 
panství Varvažov, 35,5 x 21 cm (v x š). 

1 1833 II-1 

II-59 II. 1835, 28. září, Kovářov 
Přísežní a ostatní mistři krejčovského a ševcovského cechu v Kovářově 
vydávají ševcovskému tovaryši Janu Svátkovi z Lažištěte výuční list, v 
němž mu potvrzují řádné vyučení se ševcovskému řemeslu u mistra 
Antonína Nikodima a vhodné a způsobilé chování po celou dobu jeho 
učení. 
Orig., pap., dvojlist, čes., cech. razítko, 34 x 21,5 cm (v x š). 

1 1835 II-1 

II-60 II. 1835, 31. října, Orlík 
Vrchnostenský úřad orlického panství povoluje, aby byl František 
Kadlec, ševcovský tovaryš ze Starého Sedla (Altsattl), po splnění všech 
podmínek nutných k výkonmu řemesla přijat jako spolumistr do 
ševcovského a krejčovského cechu v Kovářově. 
Orig., pap., dvojlist, něm., raz. vrchnostenského úřadu orlického panství, 
filigrán, 33,5 x 20,5 cm (v x š). 

1 1835 II-1 

II-61 II. 1836, 9. ledna, Orlík 
Vrchnostenský úřad orlického panství povoluje svému poddanému, 
sirotku Václavu Smetanovi z Kostelce, aby se učil krejčovskému 
řemeslu u mistra Václava Fořta. 
Orig., pap., něm., raz. vrchnostenského úřadu orlického panství, filigrán, 
33,5 x 20,5 cm (v x š). 

1 1836 II-1 

II-62 II. 1754, 5.-8. června, Vídeň 
Pekařský cech ve Vídni vydává výuční list Johannu Barthovi z 
Bärndorfu v Rakousku, v němž mu potvrzují řádné vyučení se 
pekařskému řemeslu u mistra Linharta Fellingera a vhodné a způsobilé 
chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., perg., něm., přivěšena cechovní pečeť na moderé stuze protažené 
plikou, z níž se zachoval jen spodek dřevěného pouzdra se zbytkem 
červeného vosku, 24,5 (z toho plika 3,5) x 38,5 cm (v x š). 

1 1754 II-2 

II-63 II. 1776, 20. září, Praha 
Neue Bruderschaftsordnung für die bürgerlichen Gold-, Silber- und 
Galanteriearbeiter,  
I....inwieweit sie unter dem Gehorsam des k. k. Landesgubernii stehen. 
II....inwiewerit dieselbe unter dem Gehorsam des k. k. Münzamt stehen. 
Orig., pap., něm., tisk, 10 fol. (svázáno), 33 x 20 cm (v x š) 

1 1776 II-1 

II-64 II. 1773, 30. dubna, Praha 
Generální mandát Marie Terezie, wie sich in Zukunft die Gold- und 
Silber-Galanteriearbeiter, Dratzieher, Plättner und Spinner in Scheiden, 
Schmelzen und Abtreiben des Golds und Silbers unter der 
ausgemessenen Strafe zu verhalten haben. 
Orig., pap., něm., tisk, 5 fol. (svázáno), 33 x 20 cm (v x š). 

1 1773 II-1 

II-65 II. 1780, 12. února, Praha 
Artykule pro soukenické tovaryše upravující jejich chování. 
Artikel für die Tuchscherergesellen. 
Orig., pap., něm., tisk, 4 fol. (svázáno), 33 x 20 cm (v x š). 

1 1780 II-1 
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II-66 II. 1752, 17. srpna, Praha 
Patent Marie Terezie, jímž se výslovně vyjímají z všeobecného 
ustanovení o obyčejném vandru řemeslnických tovaryšů dělníci, tovaryši 
a jiní lidé spojení s prací ve skleněných hutích a záriveň se jim pod 
pokutou zakazuje odcházet ze země. V případě, že bude chtít daný 
tovaryš odejít do jiné hutě, nacházejí se v Českém královstvím, má dostat 
zvláštní pas od vrchnosti a vysvědčení obvykle vydávané tovaryšům 
nemá být odevzdáváno do rukou odcházejícímu tovaryši, nýbrž přímo 
odesláno do hutě, kam daný tovaryš odchází. 
Orig., pap., čes., tisk, 2 fol. (svázáno), 33,5 x 21 cm (v x š). 

1 1752 II-1 

II-67 II. 1765, 1. září 
Sammet-Qualitäten Ordnung 1765. 
Ordnung, in was für Qualität führohin die hiernach benannte 
Sammet-Gattungen von denen hiesigen Sammet-Machern verfertiget 
werden sollen, und worauf der angestellte geschworne Beschau-Meister 
mit aller Obsicht zu halten angewiesen ist. 
Orig., pap., něm., tisk, 4 fol. (svázáno), 29 x 20 cm (v x š). 

1 1765 II-1 

II-68 II. 1731, 16. listopadu, Vídeň 
Patent Karla VI. ustavující všeobecné řemeslnické artikule. 
Orig., pap., čes., tisk, 12 fol., 34 x 21 cm (v x š). 

1 1731 II-1 

II-69 II. s. d. (asi 1740) 
Návod na výrobu a použití vhodného barviva k označování plátna 
výrobní značkou. 
Orig., pap., čes., tisk, 2 fol., filigrán, 36 x 22 cm (v x š). 

1 s. d. ( asi 
1740) 

II-1 

II-70 II. 1772, 13. dubna, Vídeň 
Artykule pro mistry punčocháře vyrábějící hedvábné a vlněné punčochy 
upravující jejich činnost a chování. 
Orig., pap., něm., tisk, 3 fol. (svázáno), 31 x 20 cm (v x š). 

1 1772 II-1 

II-71 II. 1774, 14. října, Praha 
Artikule pro mistry prýmkaře upravující jejich činnost a chování. 
Artikel für die bürgerlichen Passementirermeister. 
Orig., pap., něm., tisk, 4 fol. (svázáno), 32,5 x 19,5 cm (v x š). 

1 1774 II-1 

II-72 II. 1778, 29. ledna, Praha 
Artikule pro mistry pilníkáře upravující jejich činnost a chování. 
Artikel für bürgerlichen Feilhauermeister. 
Orig., pap., něm., tisk, 4 fol. (svázáno), 31,5 x 20,5 cm (v x š). 

1 1778 II-1 

II-73 II. 1820, 17. prosince, Praha 
Cirkulární nařízení c. k. čes. zem. gubernia opětovně zakazující výrobu a 
prodej barvených perníkářských výrobků zhotovovaných z režného, k 
jídlu se nehodícího, těsta. 
Orig., pap., něm.- čes., tisk, 1 fol., 35 x 21 cm (v x š). 

1 1820 II-1 

II-74 II. 1774, 18. listopadu, Praha 
Artikule pro mistry mečíře, upravující jejich činnost a chování. 
Artikel für die bürgerlichen Schwertfegermeister. 
Orig., pap., něm., tisk 4 fol. (svázáno), 33 x 20,5 cm (v x š). 

1 1774 II-1 

II-75 II. 1773, 11. března, Praha 
Artikule pro kožešnické tovaryše upravující jejich činnost a chování. 
Artikel für die Kirschnergesellen. 
Orig., pap., něm., tisk, 3 fol. (svázáno), 32 x 20 cm (v x š). 

1 1773 II-1 
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II-76 II. 1774, 14. ledna, Praha 
Artikule pro mistry klempíře upravující jejich činnost a chování. 
Artikel für die bürgerlichen Spänglermeister. 
Orig., pap., něm., tisk, 4 fol. (svázáno), 33 x 20 cm (v x š). 

1 1774 II-1 

II-77 II. 1778, 22. ledna, Praha 
Artikule pro mistry cínaře upravující jejich činnost a chování. 
Artikel für die bürgerlichen Zinngiessermeister. 
Orig., pap., něm., tisk, 4 fol. (svázáno), 33 x 20 cm (v x š). 

1 1778 II-1 

II-78 II. Nedatovaný reprint generálních cechovních artikulí pro České země 
vydaných císařem Karlem VI. ve Vídni dne 5. ledna 1739, patrně z 
počátku 20. století. 
Reprint, pap., čes., 18 fol. (svázáno), 34,5 x 21,5 cm (v x š). 

1 s. d. (asi poč. 
20. století) 

II-1 

II-79 II. 1773, 11. března, Praha 
Artikule pro barvířské tovaryše upravující jejich činnost a chování. 
Artikel für die Schön- und Schwarzfärbergesellen. 
Orig., pap., něm., tisk, 4 fol. (svázáno), 32 x 19,5 cm (v x š). 

1 1773 II-1 

II-80 II. 1729, 25. dubna, Drážďany 
Mandát polského krále a saského kurfiřta Fridricha Augusta, jímž 
zveřejňuje patent Karla VI. proti vzbouřivším se ševcovským tovaryšům 
v Augsburgu. K patentu připojen seznam proviněných. 
Orig., pap., něm., tisk, 6 fol., 35 x 21 cm (v x š). 

1 1729 II-1 

II-81 II. 1652, Kutná Hora 
Tovaryšské artykule vydané mistry bečvářského cechu v Kutné Hoře 
upravující činnost a chování tovaryšů tohoto cechu. Připojen novodobý 
nedatovaný prostý opis, patrně z počátku 20. století. 
Orig., perg., čes., na perg. proužku přiv. cechovní pečeť z červeného 
vosku v ochranné mističce z přírodního vosku (značně poškozená), 30,5 
( z toho plika 2,5) x 48 cm (v x š). 

1 1652 II-2 

II-82 II. 1782, 2. listopadu, Kostelec n. Labem 
Přísežní starší cechmistři zednického a kamenického cechu v Kostelci 
nad Labem (královské komorní město) vydávají výuční list Šimonovi 
Kosteleckému ze vsi Kopečku, v němž mu potvrzují řádné vyučení se 
zednickému řemeslu u mistra Tomáše Buchtely a vhodné a způsobilé 
chování po celou dobu jeho učení. 
Orig., pap., dvojlist, barevně zdobený (český lev, císařský orel, cechovní 
patroni apod.), čes., přit. cech, peč. pod pap. krytem, filigrán, 23 x 38 cm 
(v x š). 

1 1752 II-1 

II-83 II. 1714, 30. března 
Starší cechmistři a ostatní mistři sladovnického cechu v Třeboni výdávají 
Řehoři Tenderovi z Křetic výuční list, v němž mu potvrzují řádné 
vyučení se sladovnickému řemeslu a vhodné a způsobilé chování po 
celou dobu jeho učení. 
Orig., perg., čes., na zel. stuze protažné otvorem v plice přiv. cech. peč. z 
červ. vosku v dřevěném pouzdře, značně degradovaný inkoust, 28,5 (z 
toho plika 6,5) x 56 cm (v x š). 

1 1714 II-2 

      

 III. Sbírka cechovních archiválií – knihy (dříve NAD 284)    

III-1 III. Kniha příjmů a vydání tkalcovského cechu města Lomnice n. Popelkou. 
Zápisy: 7. červenec 1823 - 9. březen 1850. 
Pap. kodex, 42 fol. (popsána fol. 2 - 18), čes., pap. vazba, 35,5 x 22 1,5 
cm (v x š x h). 

1 1823 - 1850 III-1  
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III-2 III. Kniha příjmů a vydání tkalcovského cechu města Lomnice n. Popelkou. 
Zápisy: 3. září 1848 - účetní záznam za rok 1883, schválený na cechovní 
schůzi dne 3. ledna 1884. 
(Kniha pořádku tkalcovského v městě Lomnici, jenž se týká přijmů a 
vydání příkrovu a světla. Počíná se léta Páně MDCCXLVIII dne III. 
září.) 
Pap. kodex, 92 fol. (popsána všechna), čes., na fol. 1r přit. cech. peč, z 
červ. vosku, pap. vazba s polokoženým hřbetem a rožnicemi, 31 x 21 x 
2,5 cm (v x š x h). 

1 1848 - 1884 III-1  

III-3 III. Seznam všech mistrů tkalcovského cechu města Lomnice n. Popelkou od 
obnovení cechu dne 6. prosince 1858 do 3. ledna 1900. Součástí 
jednotlivých záznamů informace, kdy byl daný mistr přijat do cechu, 
odkud pocházel a příp. záznam o tom, kdy zemřel.  
Pap. kodex, 52 fol. (popsáno 12 fol.), čes., na fol. 1r přit. cech. peč. z 
červ. vosku, pap. vazba s polokoženým hřbetem a rožnicemi, 27,5 x 23 
1,5 cm (v x š x h). 

1 1858 - 1900 III-1  

III-4 III. Stanovy tkalcovského cechu města Lomnice n. Popelkou z 20. října 1863 
s přípisy (dodatky) z 27. května a 2. července 1864. 
Pap. sešit v černých pap. deskách, 16. fol. (popsáno 15 fol.), čes., na fol. 
15r zbytky červ. vosku po přit. cech. peč. (její obraz protlačen na 
předcházejících dvou listech), 34 x 21 x 0,5 cm (v x š x h). 

1 1863 -1864 III-1 

III-5 III. Cechovní patent Karla VI. z 16. listopadu 1731. 
Tisk, pap., 20 fol. (tisk jen na fol. 5r - 16r), čes., kož. desky, pečeť Karla 
VI. pod pap. krytem (fol. 16r), filigrány, 31,5 x 20,5 x 0,5 cm (v x š x h). 

1 1731 III-1 

III-6 III. Cechovní patent Karla VI. z 16. listopadu 1731. 
Tisk, pap., 14 fol., něm., pap. desky s polokož. hřbetem a rožnicemi, 
pečeť Karla VI. pod pap. krytem (fol. 14r), 31 x 20 x 0,5 cm (v x š x h). 

1 1731 III-1 

III-7 III. Protokol ze schůzí cechu soustružníků města Wittenberg od roku 1758. 
Zápisy o zkouškách tovaryšů, přijímání (zapisování) a odchodu 
(vypisování) mistrů a tovaryšů, čtvrtletní účetní zápisy aj. (16. březen 
1758 - 8. únor 1816). Přiložen zvl. sešit (7 fol. uprostřed svázaných 
provázkem) s chronologickým seznamem zapisování a vypisování 
mistrů téhož cechu, vždy s odvoláním na fol. příslušné knihy, která 
chronologicky navazuje na tento rukopis. 
Pap., 46 + 7 fol., něm., pap. desky s polokož. hřbetem a rožnicemi, 
filigrány, 34 x 20,5 x 1 cm (v x š x h). 

2 1758 - 1816 III-1  

III-8 III. Slavnostní opis punčochářského privilegia (cechovní artykule; vidimus 
privilegia Ferdinanda II. vydaný Leopoldem I. 5. srpna 1700), které za 
určitých podmínek udělil pražský punčochářský cech dne 15. července 
1716 punčochářskému cechu strakonickému. Na konci opisu na zvl. listě 
(s. 18) vyobrazení znaku punčochářského cechu, nad nímž je nadepsáno 
znak cechu punčochářského r. 1700. (Dopsáno patrně někdy na poč. 20. 
st., prof. Ing. J. Cerman?) 
Krasopisný opis, kniha o 10 fol., perg. + 8. fol. pap. (nepop.), čes., vazba 
z telecí kůže s ornamenty, filigrán, 29 x 29 x 1,5 cm (v x š x h). 

1 (1700) 1716 III-1  

III-9 III. Nedatované řemeslnické artykule pro tovaryše blíže neurčeného 
sladovnického cechu. 
Kniha, pap., 12 fol. (6 popsaných), čes., kož. vazba, 21 x 16,5 x 0, 7 cm 
(v x š x h). 

1 s. d. (druhá 
polovina 17. 
či poč. 18. st.) 

III-1  
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III-10 III. Artykule pro soukenické a houňařské tovaryše vydané dne 22. ledna 
1778. 
Orig., pap., něm., tisk, 4 fol., váz. v pev. deskách (novodobá převazba - 
asi 1. 1/2 20. st.), 31 x 20,5 x 0, 4 cm (v x š x h). 

1 1778 III-1 

III-11 III. Matrika mistrů soukenického cechu města Nitranské Pravno. Zápisy 
1630-1823.  
429 fol., něm., vazba tlač. kůže, kožené řemínky, filigrány, 20 x 15 x 8 
cm (v x š x h). 

1 1630 - 1823 III-2  

III-12 III. Rychtář a rada c. k. svobodného horního městečka Loučná pod 
Klínovcem (Böhzmisch Wiesenthal) dávají pekařům a mlynářům svého 
městečka cechovní artykule (Handwerksordnung) (23. 4. 1716). 
Připojeny dodatky a schválení vrchního úřadu v Jáchymově (10. 11. 
1716). 
Kniha, pap., 28 fol. (popsáno fol. 2-6, 9 - 17), něm., 3 přit. peč. 
(jáchymovský vrchní úřad - na deskách, Friedrich von Wallhof a 
městečko Wiesenthal na fol. 17), pap. deskami (poškoz.), 32 x 20 x 1 cm 
(v x š x h). 

1 1716 III-2 

III-13 III. Vandrovní knížka pekařského tovaryše Adama Blechschmieda z Chebu, 
vydaná magistrátem města Chebu dne 10. března 1838. Zápisy z let 
1838- 1847 (s. 8 - 31). 
Knížka, pap., 78 s., pap. desky, na předsádce přit. peč. krajského úřadu v 
Chebu, 18,5 x 12 x 1 cm (v x š x h). 

1 1838 - 1847 III-2  

III-14 III. Vandrovní knížka krejčovského tovaryše Josefa Hrona z Poustky 
(Wustung; okr. Frýdlant) vydaná krajským úřadem ve Fýdlantě 4. srpna 
1857. Zápisy z let 1857 - 1865 (s. 8 - 22). 
Knížka, 80 s., pap. desky, na předsádce přit. peč. krajského úřadu ve 
Frýdlantu, 18,5 x 12 x 1 cm (v x š x h). 
Vloženy následující dokumenty: 
- Potvrzení obecního úřadu v Bernsdorfu pod Smrkem, že Josef Hron se 
za svého pobytu v této vsi během svého učení choval řádně a způsobile. 
Vydáno v Bernsdorfu 22. ledna 1878. (Orig., pap., něm., 34 x 21), 
- Potvrzení vydané Johanně Hron, pozůstalé vdově po Josefu Hronovi, 
okresním soudem v Kadani dne 8. září 1885, které se týká se ustanovení 
výše zmíněné Johanny Hron poručnicí nad nezletilými dětmi Marií, 
Edwardem, Franziskou a Wilhelmem Hronovými. (Orig., pap., něm., 34 
x 21), 
- Oznámení určené Johanně Horn, týkající se vyřízení pozůstalosti po 
Josefu Hornovi, zemřelém 29. července 1885. Vydáno okresním úřadem 
v Kadani 8. září 1885. (Orig., pap., něm., 16, 5 x 21), 
- Návod na výrobu tinktury na odstranění fleků - nedatován (Orig., pap., 
něm., 17 x 10, 5). 

1 1857 - 1865 III-2  

III-15 III. Kniha učňů cechu jehlářů v městě Glauchau (Sasko) se záznamy o přijetí 
tovaryšů do učení a jejich odejití po vyučení (aufdingen X freisprechen). 
Zápisy z let 1840 - 1858. 
Kniha v lepenkových deskách s kož. hřbetem a rožnicemi, 82 fol. 
(popsáno fol. 2-10, 41 - 51, fol. 45 moderní přípis /strojopisný záznam/ 
na vlepeném listě - základní životopisné údaje týkající se Wilhelma 
Davida Voigta /1830-1891/ s pozn. ein Grossonkel meines Vaters), něm., 
filigrány, 22 x 17,5 x 5 cm (v x š x h). 

1 1840 - 1858 III-2  
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III-16 III. Kniha obsahující tištěné patenty a nařízení týkající se cechů. Na deskách 
nápis Generální artykulové pro cech mlynářský v Hlynskim: 
- Cechovní patent Karla VI. z 16. listopadu 1731 a napomenutí k němu z 
18. ledna 1732. (fol. 2r - 16v). K témuž patentu se vztahují též Puncta a 
directi pro zemské ouřady k spořádání cechovních článků neb artykulů. 
(17r - 19v) z 18. ledna 1732, 
- Generální cechovní artykule vydané Karlem VI. dne 5. ledna 1739. (f. 
20v - 32r). 
Kniha, tisk, čes., 33 listů, vazba polokož., 33 x 20,5 x 1 cm (v x š x h). 

1 1731 - 1739 III-3  

III-17 III. Vandrovní knížka Kryštofa Perthena, pilaře (Brettschneider) z 
Oldřichova (Allgersdorf), vydaná vrchním úřadem v Teplicích dne 29. 
července 1829. Zápisy z let 1829 - 1834. 
Knížka, 80 s. (18 popsáno), vazba poloplátěná, 19 x 12 x 1 cm (v x š x h). 

1 1829-1834 III-3 

III-18 III. Cechovní patent Karla VI. z 5. ledna 1739. Generální cechovní artykule 
pro království České. 
Tisk, něm, 20 f., pap. desky s polokož. hřbetem a rožnicemi, 30 x 20 x 1 
cm (v x š x h). 

1 1739 III-3 

III-19 III. Cechovní patent Karla VI. z 5. ledna 1739. Generální cechovní artykule 
pro království České. Nápis na štítku na deskách: Artykule cechu 
mlynářského v městě Chlumci. 
Tisk, 20 fol., čes. vazba pap. s polokož. hřebetem a rožnicemi, 30 x 20 x 
1 cm (v x š x h). 

1 1739 III-3 

III-20 III. Protokol z cechovních schůzí pekařského cechu ve sv. Leonhardu 
(Korutany). Zápisy 1647 - 1670. 
Sešit, 43 fol., neváz., něm., 20 x 16 x 0,1 cm (v x š x h). 

1 1647 - 1670 III-3  

III-21 III. Řád arciknížete Karla pro železárnu v Hüttenbergu ve Štýrsku z 10. 
června 1567. 
Tisk z roku 1720, 24 listů, 28 x 20 cm (v x š x h). 

1 1567 (1720) III-3  

III-22 III. Poplatky řemeslníků jehlářského cechu města Glauchau (Sasko). 
Handwerks-Gebühren hiesiger Nadler-Innung. Stadt Glauchau, Sachsen. 
Die Ausdingen eines Fremden beyn Quartal 
Das Lossprechen eines Fremden beyn quartal 
Das Meirsterwerden eines Fremden. 
Sešitek, 8 listů, 17 x 10 cm (v x š x h). 

1 1838 III-3 

III-23 III. Vandrovní knížka kováře Kašpara Rybáka vydaná okresním 
hejtmanstvím v Ledči dne 26. května 1852. Zápisy z let 1852 - 1862. 
Knížka v pap. (poloplát.) vazbě, 80 s. (popsána s. 1-30), čes. něm., 19 x 
11,5 x 1 cm (v x š x h). 

1 1852-1862 III-3 

III-24 III. Vandrovní knížka tkalce Filipa Tandlera z Liberce, vydaná vrchním 
úřadem v Liberci dne 9. dubna 1830. Zápisy z let 1830 - 1832 (s. 8 - 25), 
na s. 26 pamětní zápis z r. 1888. 
Knížka, 80 s., něm., vazba pap. poloplát., 19 x 11,5 x 1 cm (v x š x h). 

1 1830-1832 
(1888) 

III-3  

III-25 III. Vandrovní knížka tkalce Antona Kurze z Českého Krumlova, vydaná 
magistrátem města Český Krumlov dne 5. dubna 1836. Zápisy z let 1836 
- 1869 (s. 8 - 28), na předsádce záznam z r. 1871. 
Knížka, 76 s., něm., vazba pap. polokož., peč. z červ. vosku (město 
Český Krumlov) - s. 8, 19 x 11,5 x 1 cm (v x š x h) 
Vloženo vysvědčení o práci v huti Waldstein vl. 1856 - 1858 vydané 
správou huti Wallenstein (Hüttenverwaltung Wallenstein) 12. prosince 
1858. (Orig., pap., dvojlist, něm., zbytek pečeti z černého vosku, 34 x 
21). 

1 1836-1869 III-3 
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III-26 III. Vandrovní knížka mlynářského tovaryše Christiana Grunwalda z 
Ruprechtic vydaná vrchním úřadem v Broumově dne 16. března 1830. 
Zápisy z let 1830 - 1831 (s. 8 - 26). 
Knížka, pap., 80 s., něm., čes., it., vazba (nová) pap. poloplát., 19 x 12 x 
1 cm (v x š x h). 

1 1830 - 1831 III-3  

III-27 III. Vandrovní knížka koželuha (Ratgräber) Jakuba Löwensteina řeč. 
Neuwirtha vydaná vrchním úřadem v Herálci dne 24. srpna 1848. Zápisy 
z let 1848 - 1857 (s. 8-23). 
Knížka, pap., 80 s., něm., vazba pap. poloplát, na předsádce peč. z červ. 
vosku (vrchní úřad v Herálci), 18 x 11,5 x 0,5 cm (v x š x h). 

1 1848-1857 III-3 

III-28 III. Vandrovní knížka malíře pokojů Ignáce Mastníka ze Bzí vydaná 
vrchním úřadem v Malé Skále dne 9. ledna 1833. Zápisy z let 1833 - 
1836 (s. 8 -13). 
Knížka, pap., 80 s., něm, vazba pap. poloplát. (poškoz.), 19 x 11 x 1 cm 
(v x š x h). 

1 1833 - 1836 III-3  

III-29 III. Vandrovní knížka Václava Knirsche, tkalce z Nového Města na Moravě 
(Mährischen Neustadt), vydaná magistrátem Nového Města na Moravě 
dne 25. května 1844. Později používaná na různé poznámky a zápisky. 
Vandrovní zápisy z let 1844 - 1847 (s. 8 -17), poznámky 1851 - 1893 (s. 
18, 21, 50, 52, 54,55, 56, 79, 80). 
Knížka, 40 fol., něm., vazba pap. poloplát., 18,5 x 12 x 1 cm (v x š x h). 

1 1844 - 1847 
(1851 - 1893) 

III-3  

III-30 III. Pracovní knížka Emila Kellnera, knihařského pomocníka z Jevíčka, 
vydaná obecním úřadem v Pardubicích dne 18. září 1899. Zápisy z let 
1899 - 1904 (s. 4-29). 
Knížka, pap., 80 stran, čes., pap. desky, 19,5 x 11 x 0,5 cm (v x š x h). 

1 1899-1904 III-3 

III-31 III. Vandrovní knížka Antonína Pátka, tkalce z Brandejsa n. Orlicí vydaná 
městským soudem v Brandejse n. Orlicí dne 27. července 1848. Zápisy z 
let 1848-1858 (s. 8 - 18). 
Knížka, 80 s., vazba pap. poloplát., na předsádce přit. peč. z zel. vosku 
(městský soud v Brandejse n. Orlicí), 18,5 x 11,5 x 0,5 cm (v x š x h). 

1 1848 - 1858 III-4  

III-32 III. Vandrovní knížka Františka Ševce, sladovnického tovaryše z 
Horažďovic vydaná horažďovickým magistrátem 29. prosince 1845. 
Zápisy z let 1845-1846 (s. 8-10). 
Knížka, pap., 80 stran (chybí s. 11-16), něm., pap. desky, na přídeští 
pečeť města Horažďovic pod pap. krytem, 18,5 x 11,5 x 1 cm (v x š x h). 

1 1845-1846 III-4  
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III-33 III. Vandrovní knížka Josefa Kořána, sladovnického tovaryše z Vimperku, 
vydaná 22. září 1852 okresním hejtmanstvím ve Strakonicích. Zápisy z 
let 1852-1866 (s. 9-33), 1907 ? (s. 78) 
Knížka, pap., 80 stran, čes. - něm., polokožené desky, na přídeští pečeť 
pod pap. krytem (blíže neurčena, patrně okresní hejtmanství ve 
Strakonicích), 19,5 x 12 x 2 cm (v x š x h). 
Do knížky volně vloženy následující dokumenty: 
- Výuční list vydaný Josefu Kořánovi dne 13. června 1851 
představenými sladovnického (Bierbräuerzunft) cechu v Horažďovicích. 
(Orig., pap., dvojlist, něm., cech. peč. z červ. vosku; 21 x 34, 5), 
- Osvědčení o působení Josefa Kořána u sládka Františka Vendíka v obci 
Voseleč v letech 1853 - 1855 a o jeho řádném a způsobilém chování 
během této služby vydané 30. března 1852. (Orig., pap., dvojlist, něm., 
stopy po 2 peč. z červ. vosku (osobní pečeť Františka Vendíka a 
Valentina Motheizka), 20 x 34), 
- Osvědčení o působení Josefa Kořána v putimském Bräustätte u sládka 
Václava Kukry v Putimy v letech 1856 - 1857 o jeho řádném a 
způsobilém chování během této služby vydané 30. listopadu 1857. 
(Orig., pap., dvojlist, něm., speč. z červ. vosku (osobní pečeť Václava 
Kukry?), 20, 5 x 33, 5), 
- Osvědčení o působení Josefa Kořána u sládka a nájemce městského 
pivovaru (Bürger u. Brauhauspächter) Josefa Šafářovice v Písku v letech 
1857 - 1858 a o jeho řádném a způsobilém chování během této služby 
vydané v Písku 20. května 1858. (Orig., pap., dvojlist, něm., speč. z červ. 
vosku (osobní pečeť pivovarnického mostra Johanna Pinla), razítko 
města Písek, 21 x 34), 
- Osvědčení o působení Josefa Kořána u sládka Josefa Kořána ve 
Strakonicích v letech 1850-1852 a o jeho řádném a způsobilém chování 
během této služby. Vydáno ve Strakonicích 1. října 1859 (Orig., pap., 
dvojlist, něm., razítko strakonického cechu?, 21 x 34), 
- Osvědčení o působení Josefa Kořána u mistra Josefa Nügo (?) v 
Netolicích od 9. prosince 1859 do 25. srpna 1859 jako starší tovaryš 
(Bräualtgeselle) a vedoucí dílny (Werkführer). Vydáno v Netolicích 7. 
března 1860 (Orig., pap., něm., razítko krajského úřadu Netolice a obce 
Netolice?, 21 x 35), 
- Osvědčení o působení Josefa Kořána ve funkci Bräuhauspodstarsch v 
Petrshofu od 1. září 1859. Vydáno v Petrhofu 18. prosince 1860 (Orig., 
pap., dvojlist, něm., 21, 5 x 35, 5, pečeť z červ. vosku (sládek Johann 
Liebl). 

1 1852-1866 III-4  

III-34 III. Vandrovní knížka Františka Šimandla, hřebenářského tovaryše z Netolic 
vydaná okresním úřadem v Netolicích dne 18. května 1859. Zápisy z let 
1859-1863 (s. 8 - 16) a 1879 (s. 17). 
Knížka, pap., 80 stran, čes. - něm., pap. desky, na předsádce pečeť z čer. 
vosku (okresní úřad Netolice), 18,5 x 11,5 x 1 cm (v x š x h). 

1 1859-1863, 
1879 

III-4  

III-35 III. Vandrovní knížka Josefa Kubíčka, ševcovského tovaryše z Příbramy, 
vydaná okresním hejtmanstvím 23. srpna 1852. Zápisy z let 1852 - 1854 
(s. 8 - 14). 
Knížka, pap., 80 stran, čes.-něm., pap. desky, na předsádce pův. pečeť z 
červ. vosku pod papírovým krytem, 19,5 x 11,5 x 1 cm (v x š x h). 

1 1852-1854 III-4  

III-36 III. Kniha mlynářského cechu z blíže neurčeného města. Záznamy z let 
1575-1830 (přijetí nových tovatyšů, udělení mistrovského práva, 
zaplacení povinných poplatků). 
Orig., pap., 148 fol. (popsáno 111 fol.), něm., kož. vazba (tlačená kůže), 
21 x 17 x 3 cm (v x š x h). 

1 1575-1830 III-4 
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1. rejstřík věcný  
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   -    krejčovský I-6, I-8, I-12, II-20, II-21, II-22, II-23, II-24, II-25, II-36, 

II-48, II-51, II-53, II-56, II-57, II-59, II-61, III-14 
   -    lihovarský I-34 
   -    malířský III-28 
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   -    mlynářský I-17, I-23, I-25, II-49, III-12, III-16, III-19, III-26, III-36 
   -    mydlářský I-32 
   -    nožířský II-34 
   -    pastýři ovčího dobytka I-24 
   -    paštikářský II-39, II-40, II-41, II-42, II-43, II-44, II-45 
   -    patent III-5, III-6 
   -    pekařský I-1, I-16, I-18, I-19, I-23, II-49, II-62, III-12, III-13, 

III-20 
   -    perníkářský I-16, I-18, II-73 
   -    pilařský III-17 
   -    pilníkařský II-72 
   -    pivovarnický I-34, II-29 
   -    plátenický I-4, II-69 
   -    podkovářský I-3 
   -    prýmkařský I-7, I-31, II-71 
   -    punčochářský II-70, III-8 
   -    řemenářský II-34 
   -    řeznický I-13, I-14, I-22, II-30, II-49 
   -    sedlářský II-34 
   -    sklářský I-26 
   -    sladovnický II-29, II-83, III-9, III-32, III-33 
   -    soukenický I-7, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, II-10, 

II-11, II-12, II-13, II-14, II-15, II-16, II-17, II-18, II-19, 
II-26, II-65, III-10, III-11 

   -    soustružnický III-7 
   -    společenstvo zámečníků, kroužkařů, heverářů a                                                                                    

cvočkařů 
I-35 

   -    společenstvo živností řemeslných a jiných I-30 
   -    společenstvo živností stavebních a výtvarných II-33 
   -    stříbrnický II-63, II-64 
   -    ševcovský I-33, II-20, II-21, II-22, II-23, II-24, II-25, II-35, II-36, 

II-37, II-46, II-47, II-48, II-50, II-51, II-52, II-53, II-54, 
II-55, II-56, II-57, II-58, II-59, II-60, II-80, III-35 

   -    tesařský I-29 
   -    tkalcovský I-5, I-6, I-7, I-15, II-27, II-28, III-1, III-2, III-3, III-4, 

III-24, III-25, III-29, III-31 
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   -    truhlářský II-32 
   -    uzenářský II-39, II-40, II-41, II-42, II-43, II-44, II-45 
   -    valchářský II-2, II-4, II-5 
   -    výrobci sametu II-67 
   -    zámečnický I-37, II-34 
   -    zednický II-82 
   -    zlatnický II-63, II-64 
   -    živnostenské společenstvo sladovnické I-27, I-28 
doklady  
   -    artikule cechovní II-65, II-68, II-70, II-71, II-72, II-74, II-75, II-76, II-77, 

II-78, II-79, II-81, III-8, III-9, III-10, III-12, III-19 
   -    finanční III-1, III-2, III-7 
   -    kniha mistrů III-3, III-7 
   -    kniha tovaryšů III-7 
   -    kniha učňů III-15 
   -    kniha zápisů III-36 
   -    knížka pracovní III-30 
   -    knížka vandrovní III-13, III-14, III-17, III-23, III-24, III-25, III-26, III-27, 

III-28, III-29, III-31, III-32, III-33, III-34, III -35 
   -    list mistrovský I-8, I-12, I-20, II-6, II-7, II-14, II-21, II-22, II-24, II-25, 

II-36, II-53, II-57 
   -    list tovaryšský I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-9, I-10, I-14, I-15, I-19, I-25, I-27, 

I-31, I-34, I-37, II-2, II-29, II-30, II-32 
   -    list výuční I-1, I-2, I-11, I-13, I-21, I-22, I-23, I-28, I-29, I-32, I-33, 

I-35, I-36, II-1, II-3, II-8, II-9, II-10, II-11, II-12, II-13, 
II-15, II-16, II-17, II-18, II-19, II-20, II-23, II-26, II-27, 
II-33, II-34, II-48, II-50, II-59, II-62, II-82, II-83, III-33 

   -    mandát II-64 
   -    matrika mistrů III-11 
   -    nařízení III-16 
   -    patent III-16, III-18, III-19 
   -    protokol schůzí III-7, III-20 
   -    stanovy III-4 
   -    vysvědčení o vykonané práci III-25 
knihařství III-30 
lékárnictví I-11 
mlynářství I-2 
obchod I-2 
potravinářství  
   -    cukrářství I-2 
průmysl  
   -    hutnický III-21, III-25 
   -    metalurgický I-36 
   -    sklářský II-66 
   -    tisk kartounu II-31 
společenstva živností  
   -    stavebních a výtvarných II-33 
  
  
  
2. rejstřík jmenný  
Aulich Karel I-5 
Barth Johann II-62 
Beneš Ferdinand II-9 
Blechschmied Adam III-13 
Böhm Franz II-8 
Böhm Johann II-8 
Buchtela Tomáš II-82 
Dever Josef I-12 
Dlouhý Martin II-20 
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Effenberger Johann I-4 
Egerer Matyáš II-29 
Falk Karl Friedrich I-20 
Fellinger Linhart II-62 
Fořt Václav II-61 
Friedmann Adam Franz I-21 
Friedmann Franz Wilhelm I-21 
Friedrich August, polský král a saský kurfiřt II-80 
Gebrovský Anton I-13 
Gebrovský Tomáš I-13 
Goldschmidt Franc. I-31 
Grunwald Christian III-26 
Haase A. I-36 
Hamouz Eduard I-36 
Hanisch Ludvík I-7 
Hejna Jan II-46, II-51 
Herman Jan I-29 
Holzmann Johann Georg II-27 
Hrdlička Ferdinand II-18 
Hron Edward III-14 
Hron Franziska III-14 
Hron Johanna III-14 
Hron Josef III-14 
Hron Marie III-14 
Hron Wilhelm III-14 
Hueber Hanns II-34 
Ibbam Jakob II-30 
Jindra Antonín I-19 
Jobst Josef II-1 
Kadlec František II-24, II-50, II-60 
Kaprálek Josef II-55, II-57 
Karel VI. II-68, II-78, II-80, III-5, III-6, III-16 
Karel, arcikníže III-21 
Karras Václav I-34 
Keiser Caspar II-34 
Kellner Emil I-30, III-30 
Kestřánek Matěj II-21 
Khon Izák II-22 
Kiesswetter Karel II-7 
Kindl František II-16 
Kindl Jan II-6, II-16 
Klicman Václav II-25 
Klinek Jan II-53, II-54 
Knieger Martin II-1 
Knirsch Václav III-29 
Kohn Isak II-56 
Koller Albert I-22 
Koller Wentzel I-22 
Kopp Johann Lorenz I-2 
Kořán Josef III-33 
Kostelecký Šimon II-82 
Kotalík Josef II-35, II-36, II-37 
Kott Josef I-37 
Krammer Friederich I-3 
Kubíček Josef III-35 
Kukra Václav III-33 
Kurka Jan II-52 
Kurz Anton III-25 
Liebl Johann III-33 
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Löwenstein řeč. Neuwirth Jakub III-27 
Lupp Georg I-23 
Mangoldt I. L. I-10 
Marie Terezie II-64, II-66 
März Karel II-9 
Mastík Ignác III-28 
Michalitschke Kašpar I-1 
Motheizek Valentin III-33 
Müller Antonín II-32 
Murgrauer Veicht I-23 
Nickl Fr. I-36 
Nikodim Antonín II-59 
Nohaupt Franz II-2 
Novotný Josef I-11 
Nügo Josef III-33 
Ott Ignac I-9 
Pátek Antonín III-31 
Pazderník Jan II-50 
Pazourek Josef II-23 
Perthen Kryštof III-17 
Pešek Šimon II-26 
Petter Antonín I-8 
Pinl Johann III-33 
Písecký Václav I-29 
Podzimský Jan I-25 
Pokorný Josef I-33 
Poštulka František II-18, II-19 
Poštulka Jan II-17 
Poštulka Josef II-15, II-17 
Prihota I-32 
Přibyl Karel II-33 
Reichenbach Johan Caspar II-27 
Remeš Jan I-15 
Remeš Karel I-15 
Resch Johann II-19 
Riemer František II-14 
Riemer Johann II-10 
Rybák Kašpar III-23 
Rzehula V. F. I-37 
Seiberlich (Šegberlich) Jan II-47 
Schatte Ignác II-3 
Schatten Josef II-2, II-3, II-4, II-5 
Schmaranzer Ignác I-6 
Schmiedmayer Josef II-12 
Schubert Vincenc II-11 
Schüller Karel I-33 
Smetana Václav II-61 
Soukup Josef II-46, II-51 
Srucha II-49 
Stach František II-23 
Stefanides Georg I-14 
Strobl Kryštof II-34 
Svátek Jan II-58, II-59 
Sýkora Josef II-47, II-48 
Šafářovic Josef III-33 
Šegberlich (Seiberlich) Jan II-48 
Šimandl František III-34 
Šupka Antonín II-12 
Švec František III-32 
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Tandler Filip III-24 
Tender Řehoř II-83 
Teubel Jan I-26 
Tille Johann I-37 
Tragau Josef II-13 
Trousil František I-35 
Ulbricht Josef I-11 
Vambera Jiljí II-33 
Vendík František III-33 
Vocelka Mikuláš II-26 
Vodák Josef I-30 
Voigt Wilhelm David III-15 
Walhof Friedrich, von III-12 
Wallik Ignác I-32 
Wallisch Václav I-23 
Welscher Johann Georg I-2 
Wirt Michael II-27, II-28 
Zaumiller Franz I-23 
Železný Jan II-37 
Žiška František II-20 
  
  
  
3. rejstřík institucí  
F. Nickel, Eisengiesserei und Maschinenfabrik, Duchcov I-36 
  
  
  
4. rejstřík místní  
Augsburg (SRN) II-27, II-28, II-80 
Bärndorf (Rakousko) II-62 
Bernsdorf pod Smrkem III-14 
Brandejs nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí) III-31 
Brno (okr. Brno) I-32 
Broumov (okr. Náchod) III-26 
Březnice (okr. Příbram) I-37, II-50 
Bzí (okr. Semily) III-28 
Colditz (SRN: Sasko, zemský okr. Lipsko) I-20 
Červená Voda (Olomoucko) I-4 
České Budějovice (okr. České Budějovice) II-4 
Český Krumlov (okr. Český Krumlov) II-1, II-2, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, II-10, II-11, II-12, 

II-13, II-14, II-15, II-16, II-17, II-18, II-19, III-25 
Dillingen  II-28 
Döbeln (SRN: Sasko) I-20 
Doksy (okr. Kladno) II-31 
Dolní Litvínov I-26 
Dresden (SRN) II-80 
Duchcov (okr. Teplice) I-36 
Frýdlant (okr. Liberec) II-2 
Glauchau (Sasko) III-15, III-22 
Grossenhain (SRN: Sasko, zemský okr. Míšeň) I-21 
Harrachsthal  II-9 
Herálec III-27 
Hlinsko III-16 
Horažďovice (okr. Klatovy) III-32, III-33 
Horní Rokytnice (okr. Semily) I-8 
Horní Slavkov (okr. Sokolov) II-29 
Hoštice (okr. Strakonice) I-34 
Hrochův Týnec (okr. Chrudim) I-25 
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Hučice (okr. Písek) II-24, II-50 
Hüttenberg (Štýrsko) III-21 
Cheb (okr. Cheb) III-13 
Chlumec III-19 
Chrast (okr. Chrudim) II-53, II-54 
Chvalšiny (okr. Český Krumlov) I-23 
Jáchymov (okr. Karlovy Vary) III-12 
Jevíčko (okr. Svitavy) I-32, III-30 
Jickovice (okr. Písek) II-22, II-56 
Jilemnice (okr. Semily) I-16, I-17, I-18 
Kadaň (okr. Chomutov) III-14 
Karlovy Vary (okr. Karlovy Vary) II-32 
Kitzingen (SRN, Bavorsko, zemský okr. Würzburg) I-2 
Kladruby (okr. Tachov) I-13, I-14, II-30 
Klosterneuburg (Rakousko: Dolní Rakousy) I-14 
Kogruebin (SRN: Horní Bavory) II-34 
Kopeček  II-82 
Kostelec II-23, II-61 
Kostelec nad Labem II-82 
Kovářov (okr. Písek) II-20, II-21, II-22, II-23, II-24, II-25, II-36, II-48, II-51, 

II-52, II-53, II-54, II-55, II-56, II-57, II-59, II-60 
Králova Lhota II-52 
Kraslice (okr. Sokolov) II-32 
Křetice II-83 
Kučeř (okr. Písek) II-20, II-35, II-36, II-37 
Kutná Hora (okr. Kutná Hora) II-81 
Lažiště (okr. Prachatice) II-58, II-59 
Ledeč III-23 
Liberec (okr. Liberec) II-3, III-24 
Lipsko (SRN: Sasko) I-10 
Litomyšl (okr. Svitavy) I-19 
Lomnice nad Popelkou (okr. Semily) III-1, III-2, III-3, III-4 
Loučná pod Klínovcem (Böhzmisch Wiesenthal) (okr. 
Chomutov) 

III-12 

Malá Skála (okr. Jablonec nad Nisou) III-28 
Milevsko (okr. Písek) II-37 
Mladá Boleslav (okr. Mladá Boleslav) I-19 
Netolice (okr. Prachatice) III-33, III-34 
Neunkirchen (Dolní Rakousy) II-30 
Nitranské Pravno (SR) III-11 
Nové Město na Moravě (okr. Žďár nad Sázavou) III-29 
Nové Strašecí (okr. Rakovník) I-36 
Nový Bydžov (okr. Hradec Králové) I-16, I-17, I-18 
Oldřichov (Allgersdorf) III-17 
Olomouc (okr. Olomouc) I-8 
Orlík nad Vltavou (okr. Písek) II-35, II-46, II-47, II-49, II-52, II-54, II-55, II-56, II-60, 

II-61 
Pardubice (okr. Pardubice) I-30, II-33, III-30 
Paříž (Francie) II-38, II-39, II-40, II-41, II-42, II-43, II-44, II-45 
Pechova Lhota (okr. Písek) II-23 
Petrhof  III-33 
Petsvár (Dolní Uhry) I-6 
Podolí II-25 
Podskalí (okr. Písek) II-46, II-51 
Polná (okr. Jihlava) II-26 
Poustka (Wustung, okr. Frýdlant) III-14 
Praha I-11, I-26, I-27, I-28, I-29, I-31, I-37, II-63, II-64, II-65, 

II-66, II-71, II-72, II-73, II-74, II-75, II-76, II-77, II-79, 
III-8 

   -    Bubeneč I-29 
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   -    Holešovice I-35 
   -    Nové město I-33 
Příbram (okr. Příbram) I-11, III-35 
Putim (okr. Písek) III-33 
Pyšely (okr. Benešov) I-12 
Radvanov II-47 
Rataje (okr. Tábor) I-23 
Rokytnice I-4, I-6 
Rokytnice nad Jizerou (okr. Semily) I-5 
Rokytnice v Orlických horách (okr. Rychnov nad Kněžnou) I-1, I-7 
Rožmberk nad Vltavou (okr. Český Krumlov) I-22 
Rukavce (okr. Písek) II-35, II-36 
Ruprechtice (okr. Náchod) III-26 
Schweinfurt (SRN, Bavorsko, zemský okr. Schweinfurt) I-2 
Skuteč (okr. Chrudim) I-15 
Služetín II-29 
St. Leonhard (Korutany) III-20 
Staré Sedlo (část obce Orlík nad Vltavou, okr. Písek) II-58, II-60 
Strakonice (okr. Strakonice) III-8, III-33 
Šedobradice (panství Štiřín) I-12 
Šternberk (okr. Olomouc) I-5 
Štýrský Hradec (Rakousko) I-3 
Tábor (okr. Tábor) I-34 
Teplice (okr. Teplice) III-17 
Trutnov (okr. Trutnov) I-9 
Třeboň (okr. Jindřichův Hradec) II-83 
Ústí nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí) I-7 
Varvažov (okr. Písek) II-58 
Velká II-55, II-57 
Vesce (okr. Tábor) II-21 
Vídeň (Rakousko) II-62, II-68, II-70, II-78 
Vimperk (okr. Prachatice) III-33 
Voseleč III-33 
Všedobradice (okr. Praha východ) I-12 
Vyškov (okr. Vyškov) I-32 
Weilheim II-34 
Wittenberg (SRN) III-7 
Záhořany II-47, II-48 
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