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t 
E_e.F o q n,s k,á k e r a.n l,k,q, 16,' s t.gt,e t í,

přt ptavebně_blstor,lckén průzkuuu a rekonstrukěních praoícb v areái$

býv. kláštEra B}.Anežky Přenyslovny v Prazg-l{a FrantlŠku nalezl př9d Časeu

aroh. Eugsn Poahttonov střepy velkého kEranlckého polévaaébo dŽbánu, boha-

tě'zitobenlho barevnýnt rostllnnýnl ornauenty, závlty a fígurkan1 JeleaŮ,
Džbán by!., v těchto duech v ce!.istvostl slepen, a rekopstruován v §árodnín

nuz_€rr v Praze. Oťikud pochází a Jek Je star6 tgto po:rěrně honosné a velnl
ušle-cbttl€ Ýypraooverré dílo dávn€tro hlnříře?

Už když: §o v ulnulón Etoletí, v letech 18?5-85, bouraly bradb_y kolea
]

§ov6ho něsta pražského, podlvovall sa d§lníct, zaněstnaní ng -bouraČce ohion-

n6uu nnožství střepů starých kerantckých nádob, na které naráŽeli na mnohe

nístech při výkopech ko}En hradeb. Tyto nátezy střepŮ bylo noŽné enaiino'vY-

Evětltt: U n§stských hradeb byla po staletí neJvětší praŽská §íiletlŠtě, keu

B€ po řadu gene_rací góvážety všeahny oťtpailky a různé zbytaěné věcl, vYř*
zená z pražskýcb donácností a nezt Jlnýn l staré rozbltá nádobÍ. Fřece vŠak

se nuselt ilělníct obdivovet předmětůn, z kterých naŠ1 předkové Jadli a Pl-
11. §iřepy, které se přl bourání bradeb naoházely, byly totlř překvaptv§

zaJínavých tvarů e vynlkaly pestrógtí barevných polev, nehledě k PozorUbod-

nýn kresbán, tterýnt byly adobeny. Zvláště Jeden drub nacháaenóho kerSnlcké-

ho naterlálu nusel upoutat zrek, Ja}tnllď JeJ lopatg ěi knrnpáě vyneelÍ na

avělto. Á,čkol1v š1o nepochybně o střepy velnl star6, Šlo o aboŽÍ na první

pohled, tecbqlcky pozoruhoitně vyspěté g typickou ráaorltou výzdobou, pr.oZlt-

zuJící wbraný ltilový vkus. rled,nalo sa p*vážně o 31oúky dŽbánŮ a ulsek
zhotovených z pálené hlíny Ui"uy bu[ cthlově čerr"r,é nebo bÍlé e zdobqné

.tzv. engobou, tJ. roztopenýnt barevnýlrt hllnkanl naaáŠenýnl ne střep a Pře-
krytýn1 vlastní polevou čl glazurou. Výzťtoba těchto nádob,provedená tínto
ztrlůsobarn vyulká velkou nápad,itootí svých tvŮrců - starých lidových hrn8ÍřŮ

a d,žbánkařů. Vedle řady prostýcb geouetrických notlvů a splrálových vázár'í
setkáváme se na těctrto nádobách s kresbani zvonkŮ, konva}inak, ŽaluitŮ a

jablíěek, vedle vttpně a jednod,uše v d,uchu lldovébo unění provedených flgu-
rek ptáčků e hlavně Jelínků. 0 této keranice soudllo se dostl dlouho, Ža

Je velml nlad,á, že Jde o lidové unĚní z doby vlastně nedávné. Nebo[ skuteě-

ně její střepy přlponínaJí na prvý pohled tóněř noťlerní l1dový slovácký

a
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sv6ráz, zv].áště nádoby dochované v některých přípaťlech cel,é, které jsou

u!.oženy ve sbírkách našieh nuzeí" 'Z okruhu této pozoruhodná keranlkY pochá-

aí 1 ažUán, narazený při výzXunu Anežskáho klášt€ra v P?aze.,

Ve skutečnosti jd,e o speciťicky středoěeskou kera.uiku starobytého

: ';r ;.-i

, ,; :.., j

:,._.

dat,a a lrístoricky důležitou" Je nyní dokázané, že jejím výrobnín středisken
by1o něsto Ber.ouď, kde by}a v 16. sioletí rozvinutá hrnČÍřská výroba a odkud.

se z velkó ěástt zásobovala Praha hračířský:n zbožín. BeroulrŠtí brnČÍřt, Pto*
dávaJící Jmenovitě svó výrobky na pražské Kanpě, byll neJvětŠÍnl konkurantY

hručířů pražgkých. o'kónkureněnín zápolení mezi Prahou a Berounen svědČÍ do-

ghovaná soudní spisy, kde se říká, že npražští brnóíři přepaclali na cestě do

něsta berounské a rozbíjeli Jejich aboží i vozy...ll. Pesiřa nalovanou Poléva-
nou keraniku nazýváne nyní po právu||berounskou|', Kroně Jejích ěetnýCh nálezŮ

příno v Berouně d,okazuje ťo i Jeden ze džbánů t6to kEramiky, uloŽený nYní ve

sbírkách Uuětbcko*průnyslováho muzea v Praza. Vzhleden i výzdobou je tento

velký, honosný džbán velni blízký džbánu naiezenénu v AneŽskéu kláŠteře,
avšak ná navíe ne sobě prlnitivní nápis uvádějící Jméno a rnísto nŮlltení to-

bo, pro něhož by1 ztrotoyen - SSIMO§ NEMAZAL U BE§0II}íA a letopoěet L577, teto-
počet na l{erraza],ově džbánu háu zároveř označuje dobu, kriy trvala výro'baro'oii-

I

ba a rozšíření berouuáké keraalky ve středních Čechách. Ťo, Že berounská
'

pestře" nqlovagá kerarnika bezpociryby vrulkala'již ve drubé polovině 16. stole-
tí, dokazují s honěčrroo Pr.tno"ti i dvaipoklady rnlncí, objevané -v ninulých

1etech v Čechách, které byly uloženy do zeně v nádobách z berounské keranlkY
1:, 

" 
i.l

eugobou,bbiratě rdobená. Oba,.!vlv zakopány do,,reu| v aot_a vlá,|v_nuU:''" 
1:,:

Jak letopo{ty na ni.ncích, z'kterých poklady'les,távalť, b,tz9lČně poivrzuJÍ.

"!er9ůlský dž!án, nalezelý v Anežsrsn 
|tas]"!: " l:*":, "1 

berounlká kera-

ultra vůúac, uložená ve sbírkďeh našich nuzeí,_ přeastavuJo t"aY al]:ŽÍtý kul-

turně:hletorický pranel.-Berounská karagrika dokaluJ", 
_l: "il,Ť1.::"', :i:1tín teriiorieq, 'kde se p_plóvaná a engobou idobená keranilkr rolr]................ri]a neJctří-

ve a to Již ve Úulé polovlně re. stol;tí ve ve1n1_3"nn'n_'o.": .:1Ťb 1do;
bených lisovjn dekolen. DokazuJe 

'i 
u*:a:"kou wspělost a řenesln'::".",Uoo'U:

nost starých lrrnóířů ve středních Cechách, gvlaŠt§ hrněÍřŮ berounských,'
, .,,i
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