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Abstrakt  
 
Diplomová práce se zabývá ţivotem a dílem malíře a ilustrátora Virgila Solise mladšího 

(1551 1617?). Virgil Solis mladší byl synem významného německého grafika Virgila Solise 

staršího. V roce 1567 odešel  Solis mladší do Prahy. Tato práce nejdříve představuje Solisův 

ţivot a jeho působení mezi malíři v Praze. Dále popisuje i jeho moţné pracovní aktivity pro 

dvůr císaře Rudolfa II. Virgil Solis byl i ilustrátorem.  Dle dosud vydané literatury je jediným 

titulem, který Solis ilustroval, kniha Diadochos vytištěna v roce 1602. Tato práce vychází 

z předpokladu, ţe Solis během svého pobytu v Praze pracoval i na jiných ilustracích. 

Průzkumem tisků a srovnáváním různých dřevořezů 16. a 17. stol. vznikl soupis titulů, na 

kterých se Virgil Solis podílel v roli kreslíře, nebo dřevořezáče. Tato práce představuje 

zajímavý pohled na ţivot jednoho umělce tvořícího v rudolfinské Praze.  

 
 
 
 
 
Abstract  
 
This diploma thesis explores the life and the work of the painter and illustrator Virgil Solis 

Junior (1551 – 1617?). Virgil Solis Junior was the son of the renowned German graphic artist 

Virgil Solis Senior.  In 1567 Solis Junior came to Prague. Firstly, the thesis provides 

information about Solis„s life and position among visual artists in Prague of the time.  Further, 

it describes his potential professional involvement at the court of the Emperor Rudolf II. 

Virgil Solis was also an illustrator. Drawing from literature published so far, it seems that his 

only illustrated book was Diadochos, printed in 1602.  This thesis, however, supposes that 

Solis worked on other illustrations during his stay in Prague. It explores and compares various 

woodcuts from the 16
th

 and 17
th

 centuries and thus compiles a list of printed volumes where 

Virgil Solis was the author of drawings or woodcuts. This thesis brings an interesting insight 

into the life of an artist living and working in the Prague of Rudolf II.  
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Úvod 
 
Virgil Solis starší byl významným německým grafikem. Jeho ţivot i tvorba jsou dostatečně 

zmapovány. Opačně je to s jeho stejnojmenným synem, rovněţ Virgilem Solisem.
1
 Kniţní 

grafik Virgil Solis
2
 mladší (1551–1617?) se narodil v Norimberku, ale od roku 1567 působil 

na území rudolfinské Prahy.
3
 Většina pramenů se zmiňuje pouze o jeho moţné spolupráci na 

díle Diadochos
4
 (vydáváno nejdříve u Daniela Sedlčanského, později v tiskárně Šumanské).

5
 

Dosud nebyl podrobněji zmapován jeho ţivot, ani případná další díla. 

 Byl Solis celý ţivot kniţním grafikem? Měl i jiné zájmy a pracovní aktivity? Virgil Solis 

mladší nikdy nestál v popředí zájmů badatelů zabývajících se uměním na dvoře Rudolfa II. 

Tato práce si klade za cíl alespoň částečně některé informace doplnit. Na prvním místě bylo 

nutné dohledat jakékoliv zmínky, které se o Solisovi vyskytují v literatuře. Z těchto zmínek 

bylo moţné částečně sestavit ţivotopis a nástin umělcova počínání v Praze.  

Druhým a obtíţnějším úkolem bylo vytvořit soupis Solisova díla. Jediným dílem se Solisem 

spojovaným byl pouze titul Diadochos vytištěný Šumanskou tiskárnou. Mohlo by se tedy 

zdát, ţe Solis se zabýval spíše volnou grafikou – ale Solisovo jméno nefigurovalo ani 

v uměleckých publikacích o době Rudolfa II.
6
 a ani v jiných publikacích zabývajících se 

daným období. Přistoupila jsem tedy k procesu atribuce – tedy pokusila jsem se najít v tištěné 

produkci 16. a 17. stol. kniţní ilustrace, které by se daly Solisovi dle určitých kritérií připsat. 

Tento úkol byl rozdělen na řadu dalších etap. Etapy atribuce zde uvádím i z důvodu, ţe by 

případně mohly poslouţit i jako „návod“ pro další zájemce o průzkum kniţní grafiky. 

S pomocí signovaných štočků v Diadochu jsem sestavila vzorník. O těchto štočcích se dalo 

předpokládat, ţe se na nich Solis (či někdo s monogramem VS) opravdu podílel. V tomto 

vzorníku jsem posléze nalezla společnou mnoţinu znaků, a tu jsem aplikovala na různé tisky 

                                                 
1
 V této práci se alespoň v prvních kapitolách vyskytují v těsné blízkosti jména Virgila Solise staršího i Virgila 

Solise mladšího. Protoţe by mohlo dojít k záměně, jsou jména vypisována v plném tvaru. V dalších kapitolách 

práce se většinou vyskytuje jen Virgil Solis mladší, proto jiţ není nutné psát plný tvar jména a je uţit tvar jména 

Virgil Solis. 
2
 V literatuře jsou uváděny různé varianty jména Vergilius  např. Virgilius či Virgil. Pokud se nejedná o přesnou 

citaci z pramene, je v práci pouţíván tvar Virgil Solis mladší.  
3
 Biografické údaje 15511617? převzaty z VOIT, s. 826, heslo Virgil Solis ml. 

4
 Knihopis, č. K07159. 

5
 VEČEŘOVÁ, 2002, s. 114115. 

6
 Např. VOLRÁBOVÁ, Alena. Rudolf II. a mistři grafického umění. Národní galerie v Praze, 2012. ISBN 978

8070355152. , FUČÍKOVÁ, Eliška, ed. Rudolfínští mistři: díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých 

soukromých sbírek: katalog k výstavě Muzea hlavního města Prahy = The masters of Rudolf II's era: works of 

art by court artists of Rudolf II in private Czech collections: the City of Prague Museum exhibition catalogue. 

Vyd. 1. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2014. 170 s. ISBN 9788087828120. 
 



z daného období.
7
 K mnoţině znaků byly přidávány ještě další kritéria, jako místo a rok 

vydání, nakladatel tisku, autor apod.  

V této diplomové práci uvádím pouze odkazy na tisky, které mají nějakou souvislost 

s tématem Virgila Solise mladšího a získala jsem z nich nějaké informace či ilustrace. 

Průzkum tisků byl však mnohem rozsáhlejší, pokrýval podstatnou část tiskařské produkce od 

70. let 16. stol. Jiţ zde v úvodu lze říci, ţe postup i přes svou časovou náročnost umoţnil 

atribuci (a vznik soupisu) provést, a navíc propojil Solisovu aktivitu i s jinou tiskárnou, neţ 

byla tiskárna Šumanská. Při průzkumu tisků jsem vyuţívala hlavně jejich digitální kopie. 

Náhledy obsaţené v příloze byly pořízeny přímo z tisku, případně byly získány z dostupných 

kopií obsaţených v knihovních databází.  

Zde na tomto místě je potřeba zmínit, ţe práce má za primární cíl přiblíţit ţivot a dílo Virgila 

Solise mladšího, případně pomoci v atribuci jeho dalších děl dle stanovených kritérií. Neklade 

za cíl provést typologický a typografický rozbor všech zmíněných děl. V knihovědné 

literatuře se jiţ vyskytuje značné mnoţství typologických a typografických rozborů tisků, na 

rozdíl od rozboru projevů konkrétního autora ilustrace (ať jiţ byl v úloze kreslíře, nebo 

řezáče).  

 Přiblíţení Solisova ţivota by mělo být sondou do ţivota umělce působícího v době kulturního 

rozkvětu Prahy. Prahy pracovních příleţitostí souvisejících s přítomností císařského dvora, ale 

i s obrovskou konkurencí ostatních umělců. 

   

                                                 
7
 V  retrospektivních bibliografiích (Knihopis, BCBT) byly vybrány tituly vytištěné v Praze a zároveň vydané 

v jednom roce (např. 1590). Většina titulů (u kterých se předpokládal výskyt ilustrací) byla následně dohledána 

v různých databázích a pohledem na styl ilustrací bylo určeno, zda je Solis mohl vytvořit. Tento průzkum tisků 

pokrýval přibližně období 1570 – 1623. Shlédnuta byl rovněž grafika v Dobřenského sbírce jednolistů a část 

fondu Národní galerie. 



1  Virgil Solis mladší v literatuře  
 
Literatury popisující ţivot Virgila Solise mladšího není mnoho, v lepším případě lze nalézt 

alespoň slovníkové heslo nebo krátký článek. Ve starší literatuře rovněţ bývá Virgil Solis 

mladší (15511617?) zaměňován se svým otcem – norimberským grafikem Virgilem Solisem 

starším (15141562). Níţe uvedené zdroje jsou chronologicky řazeny s  popisem, zda a jaké 

informace o Solisovi mladším lze v titulu nalézt. Připomeňme, ţe na osobu Virgila Solise lze 

pohlíţet z různých úhlů pohledů. Pro tuto práci je stěţejní pohled na Solise jako na kniţního 

grafika, ale rovněţ nelze ignorovat i jeho další případné profese, tedy malíře a rejsara.  

Jednu z nejstarších zmínek o „jakémsi Virgilu Solisovi“ najdeme v díle Lieferungen für 

Böhmen von Böhmen z roku 1794.
8
 Autor Joseph Anton von Riegger

9
 v příspěvku Etwas 

Weniges über Prospekte, Grundrisse der Städte, Drichaften und Gegenden des Königreiches 

Böhmen
10

 popisuje vznik různých vedut a map Českého království. Mimo jiné zmiňuje, ţe 15 

měst udělal pro Paprockého dílo Jan Willenberg a v poznámce přibliţuje i Willenbergův 

ţivot.
11

 Důleţitá je ovšem poznámka na str. 118, ţe v témţe (Paprockého) díle najdeme 

i  dřevořezy Virgila Solise mladšího,
12

 který v Praze v té době ţil a vytvořil další věci.
13

 Jaké 

další věci vytvořil, se uţ v textu dále nedozvíme. Autor měl přístup i k praţským městským 

knihám, a proto zcela správně uvádí i přepisy z knihy Novoměstské, se zápisem z roku 1593, 

kdy se Solis stal měšťanem. V této knize (Lieferungen) je také poprvé zmíněno, ţe 

monogramy (V. S.) vyskytující se u dřevořezů v Paprockého Diadochu patří V. Solisovi 

mladšímu, který byl pravděpodobně synem nebo vnukem Virgila Solise zmiňovaného 

v Doppelmayrovi.
14 

Dalším ze zdrojů podávajícím zprávu o umělcích tvořících na území Čech obvykle bývá 

Dlabačův lexikon.
15

 V případě Virgila Solise mladšího však ţádné informace neobsahuje, 

případně obsahuje informaci zcela chybnou. Dlabač
16

 uvádí, ţe Virgilius Solis (15141562) 

byl vynikající mědirytec, který se zdrţoval i v Čechách[!]. V krátkém medailonu nenajdeme 

                                                 
8
 RIEGGER, Joseph Anton. Etwas Weniges über Prospekte, Grundrisse der Städte, Drichaften und Gegenden des 

Königreiches Böhmen. In Lieferungen für Böhmen von Böhmen. Prag. 1794. s 240. 
9
 Riegger se narodil roku 1742 v Innsbrucku, zemřel roku 1795 Praha. Byl dvorním radou a právníkem. Zdroj 

informací je DNB. [online]. [Cit. 20211217].  http://dnb.info/gnd/119018063.  
10

 RIEGGER. 1794, s. 116. 
11

 Tamtéţ s. 118. 
12

 …von Virgilem Solis dem Jüngerem 
13

 …und mehrere andrte Sachen gearbeitet hat 
14

 DOPPELMAYR, Johann Gabriel. Historische Nachricht Von den Nürnbergischen Mathematicis und […] 

Nürnberg. 1730. s 200. 
15

 DLABAČ, Bohumír Jan. Allgemeines historisches KünstlerLexikon für Böhmen und zum Theil auch für 

Mähren und Schlesien, Prag. 1818. 
16

 DLABAČ, s. 134. 

http://d-nb.info/gnd/119018063


zmínku o rodině ani o potomcích. Jiný Solis se v Lexikonu nevyskytuje. Zdroj, ze kterého 

Dlabač citoval, je Doppelmayerův lexikon z roku 1730,
17

 který ovšem obsahuje jen heslo 

týkající se Virgila Solise staršího. Dlabač oba stejnojmenné umělce spojil. Mezi 

ţivotopisnými medailony různých umělců se v knize George Kaspara Naglera
18

 (mimo 

rozsáhle části věnované Solisovi staršímu) vyskytuje pouze Nikolas (Mikuláš) Solis. Je 

uváděn jako bratr Virgila Solise staršího.
19

 Opět tedy nepřesná informace, Nikolas byl synem 

Virgila Solise staršího.
20

 Rovněţ ve své další publikaci, Monogrammisten, má Nagler ukázky 

monogramů
21

 Virgila Solise staršího. Dále se (Nagler) zmiňuje, ţe vzhledem k vysokému 

počtu grafik měl Solis ve své dílně řadu pomocníků a ţáků. Další vyobrazené monogramy VS 

se geograficky ani časově neshodují s obdobím tvůrčí činnosti Solise mladšího. Jiný Solis 

(např. Nikolas) rovněţ uveden není.
22

 Asi nejobsáhlejší a nejpodrobnější zpracování Solisova 

ţivota vůbec je v článku Virgil Solis mladší od Antonína Dolenského. Článek vyšel v roce 

1915 ve sborníku Veraikon
23

 a dosud nebyl citován ani zmíněn v ţádném slovníku výtvarného 

umění, ba ani knihách zkoumajících např. knihu Diadochos či rudolfinský knihtisk obecně. 

Příspěvek ve stručnosti obsahuje jak údaje uváděné Zikmundem Winterem,
24

 tak i údaje 

z archivů, které Winter neuvádí. Součástí článku je i umělecké zhodnocení dřevořezů 

v Diadochu. Do vydání Voitovy Encyklopedie knihy je tento příspěvek o Solisovi jako 

kniţním grafikovi v české odborné literatuře na dlouhou dobu článkem posledním.  

Zcela zásadním dílem pro zkoumání Solisova ţivota je publikace Kupfierstiche und 

Radierungen aus der Verkstatt des Virgil Solis.
25

 Autorka Ilse FrankeO‟Dell dává ve své 

knize nahlédnout nejen na fungování dílny Solise (staršího) a Balthasara Jeninchena 

v Norimberku, ale rovněţ se podrobněji věnuje rodině Virgila Solise staršího. Přináší cenné 

                                                 
17

 DOPPELMAYR, s 200. 
18

 NAGLER, Georg Kaspar. Neues allgemeines KünstlerLexikon: oder Nachrichten von dem Leben und den 

Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, 

Elfenbeinarbeiter etc. 3. Auflage. Leipzig: Schwarzenberg & Schumann. 1835. 
19

 Tamtéţ s 4145. 
20

 Viz srovnání s biografickými údaji v knize O'DELLFranke, Ilse. Kupfierstiche und Radierungen aus der 

Verkstatt des Virgil Solis. Wiesbaden: Steiner Franz Verlag, 1977. 240 s. 
21

 MONOGRAM – typ signatury výtvarného umělce či řemeslníka vzniklý z pouhých iniciál, 

„mluvícího“ obrázku anebo kombinací obou způsobů. V případě kniţní ilustrace se monogram můţe vztahovat k 

malíři, kreslíři (litografovi), řezáči či rytci. Zdroj: VOIT: s.602, heslo monogram. 
22

 NAGLER, Georg Kaspar. Die Monogrammisten: und diejenigen bekannten und unbekannten Künstler aller 

Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der 

Abbreviatur desselben &c. bedient haben. München: Georg Franz, 18581879., s 263271  
23

 DOLENSKÝ: Virgil Solis mladší.. In Veraikon1915, s 2426. 
24

 WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a ţivnosti XVI. věku v Čechách: (15261620). V Praze: Nákladem České 

akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909. vii, 749 s. Příspěvek bude podrobněji 

rozebrán v části věnující se Solisovu dílu.  
25
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zprávy o jeho dětech, včetně přesných záznamů o křtu s odkazem na patřičnou matriku. Tím 

se dají potomci Virgila Solise staršího bezpečně zařadit do času a prostoru a nehrozí jejich 

záměna (ke které kvůli shodě jmen bez bliţší datace snadno docházelo). Dále jsou v uvedené 

publikaci obsaţeny i krátké zprávy o jednotlivých pracovních kariérách těchto Solisových 

potomků. U Virgila Solise mladšího je zmíněno, ţe byl činný v Praze, ve sluţbách císaře 

Rudolfa II. Dále pak, ţe kolem roku 1612 působil jako Kartenzeichner – kreslič map.
26

  

V hesle Encyklopedie knihy od Petra Voita se nachází další asi nejpodrobnější zpracování 

Solisova ţivotopisu. Na rozdíl od výše zmíněné literatury je Solis představen jako komplexní 

umělec, spolupracující s Podolským a zároveň tvořící kniţní grafiku.
27

 V ostatních 

příspěvcích je Solis představen buď jako autor Diadochu, nebo jako spolupracovník 

Podolského. Nikdy nedojde k propojení jeho rolí do role jediné, tedy do role komplexního 

umělce ţijícího a tvořícího v druhé pol. 16. stol. aţ začátkem. stol. 17. Zatím posledním 

příspěvek věnující se Solisovi mladšímu najdeme  ve sborníku Work in Progress
28

 z roku 

2011. Příspěvek Filipa Komárka nazvaný Vztah Hofbefreiten a malířských cechů v 16.–18. 

století na příkladu Prahy, Vratislavi a Brna rovněţ obsahuje zmínky o Virgilu Solisovi 

mladším a podrobněji se věnuje jeho vztahu s praţským malířským cechem. Odhlédnemeli 

od literatury pojednávající o umělcích, lze mozaiku Solisova ţivota alespoň částečně doplnit 

pomocí článků, které se týkají zeměměřičství. Oldřich Vičar si ve svém příspěvku z roku 

1968
29

 všímá průvodních okolností prvního vyměřování Prahy. Solis se zúčastnil prvního 

mapování Prahy, spolu s císařským zeměměřičem Šimonem Podolským z Podolí. Jak byla 

spolupráce úspěšná a co přinesla, se dá vyčíst z edic regest, které jsou ve výše zmíněném 

příspěvku obsaţeny. 

Aţ na výjimky je Virgil Solis mladší a jeho profesní ţivot striktně řazen do profesí malíř, 

kniţní grafik či kreslič map. Cílem této práce je přinést pokud moţno komplexní pohled, 

který pravděpodobně odpovídal realitě rudolfinské Prahy. 

S vyuţitím výše zmíněné literatury a poznatků lze sestavit alespoň přibliţnou biografii Virgila 

Solise mladšího. Stále však zůstává mnoho nejasností, na které nelze kvůli neúplnosti 

pramenů a literatury odpovědět.    
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2  Ţivot Virgila Solise mladšího před příchodem do Prahy 

2.1  Virgil Solis mladší a jeho ţivot v Norimberku 
 
Virgil Solis mladší se narodil v Norimberku, byl pokřtěn dne 14. 11. 1551 v  kostele sv. 

Sebalda. Jeho rodiči byli grafik Virgil Solis a Dorothea Dalmeninová.
30

 Z manţelství Virgila 

Solise staršího a Dorothey vzešlo dohromady 12 dětí, mezi nimi Nikolas (Mikuláš, 1541

1583), Andreas
31

(20. 9. 1550–23. 6. 1592) a Hans (Johannes, 1554–1608). Všichni výše 

zmínění byli umělecky činní.
32

 Matka Solise mladšího zemřela v roce 1556 a Virgil Solis 

starší se oţenil podruhé. S druhou manţelkou, Margaretou Lehvinovou (zemř. 1571)
33

 měl 

další 4 děti. V létě roku 1562 udeřila na Norimbek zničující morová rána, jejíţ síle podlehlo 

2500 lidí. Mezi nimi i Virgil Solis starší. Pohřben byl 1. srpna 1562. Dne 8. července. 1564 se 

vdova Margareta provdala za zlatníka a někdejšího Solisova spolupracovníka – Balthasara 

Jenichena.
34 

2.2  Dílna Virgila Solise staršího / Balthasara Janichena 
Virgil Solis starší se ve starší literatuře objevuje jako malíř, ale víme, ţe spektrum jeho 

činností bylo mnohem širší. Označení „malíř” mohlo být pouţíváno i jako odlišení od jiné 

profese – iluminátor, kolorista. Malíř dával vzniknout obrazu, ať jiţ jako návrhu dřevořezu, 

nebo malbě.
35

 Další tvůrčí okruhy Virgila Solise staršího se týkaly i předmětů denní spotřeby. 

Podobně jako známe návrhy zbraní a skleněných číší od Albrechta Dürera či zdobení dýk od 

Hanse Holbeina a Daniela Hopfera, z dílny Virgila Solise staršího v Norimberku existují 

návrhy na zdobení pušek či návrhy maleb na sklo. Návrhy vznikaly jako mědirytiny a byly 

dále distribuovány příslušným dílnám.
36

 Jmenujme např. soubor 24 grafických listů vzorů 

nádobí (poháry, kalichy, konvice, dţbány) vydaných roku 1559.
37 

Grafická dílna Virgila Solise staršího byla v Norimberku a mezi lety 1530–1562 

vyprodukovala asi 2000 dřevořezů, mědirytin, kniţních ilustračních cyklů apod.
38

 Dílna 

zaměstnávala několik osob, které si osvojily styl Virgila Solise staršího. Díla se liší jen 

v drobných detailech. Rozdíly jsou opravdu minimální, aţ po detailním prozkoumání je 
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moţno říci, ţe je jejich autorem někdo ze Solisovy dílny, nikoli však Solis sám.
39

 V dílně 

Solise staršího se pravděpodobně zaučovali i někteří jeho potomci, zvláště ti z jeho prvního 

manţelství. S jistotou jmenujme Nikolase Solise, který byl nejstarší a v dílně pracoval do roku 

1564, neţ odešel do Augsburku.  

2.3  Solisovy děti po smrti otce 
 
Virgil Solis mladší opouští Norimberk ve věku 16 let (1567), a tedy mohl být v dílně učněm 

nebo pomocníkem.
40

 Z Norimberku odešel spolu se sestrou Susannou, jejím manţelem 

malířem Abrahamem Mertou,
41

 bratrem Andreasem a dalšími sourozenci. V témţe roce se 

můţeme dočíst, ţe „Andres Solis, Virgilig Son von Nürmberg, přijat jest za učedlníka k mistru 

Kundrátovi a má se u něho učiti 118 (2,5) léta. Rukojmie zaň Abrham, jeho švagr, a dal 12 

bílých grošů za 2 libry vosku.“
 42

 „Švagr Abrham” tedy nemůţe být nikdo jiný neţ manţel 

Susanny. Jaká ale byla jeho vazba k Praze, nevíme. Rovněţ Ilse O´Dell se v 70. letech 

o osobu Abrahama Mertena zajímala.
43

 Nicméně o jeho ţivotě v rudolfinské Praze ţádné 

informace nedodává. I po vznesení dotazu do Národní galerie (ČR) bylo Ilse O´Dell sděleno, 

ţe nikdo nic o malíři toho jména neví. Abraham Merten nefiguruje ani v knihách cechu 

malířského staroměstského. Jeho tvůrčí aktivita v Praze tedy zůstává tajemstvím. Pro úplnost 

je ještě vhodné zmínit, jaké byly osudy bratrů Andrease a Nikolase – a zda by se daly najít 

ještě nějaké potenciální vazby s Virgilem Solisem mladším. 

Andreas Solis se někdy v době po vyučení vrátil do Norimberku, pravděpodobně zpět do 

dílny, kde působil s Balthasarem Jannichenem a svým bratrem Johannem.
44

 V Norimberku se 

roku 1572 oţenil s Elisabethou Egererovou. V roce 1574 dostal zakázku na tzv. 

„Tucherbuch”, knihu, která obsahovala asi 300 kolorovaných erbů a je pojmenována podle 
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rodiny Tucherů, která zakázku zadala. 15. května 1575 byl Andreas Solis pověřen městem 

Rotenburgh, aby vytvořil plán města (pohled na město z okolí). Mezi jeho další 

zaměstnavatele patřil Endres Jorgen von Murach a Řád německých rytířů v Ellingu. Andreas 

Solis měl 11 dětí, ze kterých byly některé opět umělecky činné, např. synové Georg a 

Johann.
45

 Georg se později (1604) stal v Norimberku malířským mistrem.
46 

Nikolas Solis (1544–1585) byl nejstarším synem Virgila Solise staršího. Jak bylo jiţ výše 

zmíněno, nejprve pracoval v dílně svého otce. V pramenech je popisován jako malíř, 

dřevořezáč, mědirytec a tvůrce předloh pro dřevořezy.
47

 6. srpna 1565 se vzdal městského 

práva v Norimberku a 20. srpn téhoţ roku se oţenil v Augsburku se Susannou Klockerin. 

V roce 1568 vytvořil cyklus rytin ze svatby vévody Wilhelma V. a Renaty von Lothringen. 

Svatba se konala v Mnichově a Nikolas pravděpodobně přítomen nebyl.
48

 Umírá asi v roce 

1585. Soupis díla Nikolase Solise můţeme nalézt např. v Naglerově Lexikonu.
49

 Nikolas se 

v  pramenech v souvislosti s Virgilem Solisem mladším jiţ nevyskytuje, ale jeho manţelka 

Susanna (roz. Klockerin) ano. Je pravděpodobné, ţe se po smrti manţela i s rodinou uchýlila 

do Prahy. Z pozdějších pramenů se totiţ dozvídáme, ţe Virgil Solis mladší „v roce 1615 dědil 

20 kop od švagrové Zuzany Solisové, měštce malostranské, která měla dům a hodinářský 

handl na paláci Hradu Praţského ve spolku s Lidmilou Glokerovou švagrovou.“
50

 Z příjmení 

švagrové a souvislostí se stánkem s hodinami lze soudit, ţe se jedná o výše zmiňovanou 

manţelku Nikolase Solise. I její příjmení (Klockerin/Gloker) odkazuje k hodinám, kterými se 

rodina Glokerů v Augsburgu zabývala. Do Prahy v roce 1581 přicestoval z Augsburgu Johan 

P. Glocker (bratr Susanny) a v Praze působil jako cechmistr cechu zámečníků (ke kterým 

patřili i hodináři) aţ do své smrti roku 1607.
51

 Z potomků Nikolase a Susanny můţeme zmínit 

Susannu Solisovou, která se v roce 1593 v Praze provdala za Erasma Habermela 

(Habermehla), významného hodináře, konstruktéra, vynálezce astronomických 

a geodetických přístrojů. Nevíme, odkud pocházel, ale část ţivota pobýval v Norimberku a od 

roku 1575 aţ do smrti v roce 1606 pracoval jako dvorní konstruktér na dvoře Rudolfa II. 

Bydlel na Malé Straně a pohřben je v kostele sv. Tomáše tamtéţ.
52

 Existuje moţnost, ţe Solis 

i Habermel mohli nějakým způsobem spolupracovat, jak Virgil Solis, tak i Habermel bydleli 
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v Praze a jejich rodiny tedy pravděpodobně byly v kontaktu. Opět je namístě zmínit, ţe 

zdobení různých astronomických přístrojů a ciferníků hodin bylo nezřídka zadáváno jako úkol 

pro mědirytce.
53

  

2.4  Vyučení Virgila Solise mladšího a vstup do cechu  
 
Virgil Solis pobýval na území Prahy pravděpodobně od roku 1567 aţ do své smrti (po 1623?). 

Kde a u koho se učil a vyučil, nevíme. Pokud by se rovněţ učil u mistra Kundráta Thorwaita 

(Thorwerta dle Wintera),
54

 který jako mistr působil v cechu malířském od roku 1567,
55

 byl by 

jistě zanesen v knihách cechu malířského Starého Města. V Chytilově edici,
 
která pokrývá 

časový úsek 1490–1582, se zmínka o Virgilu Solisovi nenachází, stejně tak jako v edici 

pozdější, pokrývající časový úsek 1600–1656.
56

 Cechovní knihy byly vedeny velice pečlivě 

a obsahovaly podrobné zápisy. I kdyby chtěl nějaký malíř přestoupit do cechu jiného, byl by 

o  tom zápis. Člen cechu malířského Města Nového by při přechodu do cechu Města Starého 

navíc musel splnit alespoň nějaké formality, které by byly zaznamenány do cechovní knihy, 

a tedy by se v pramenech určitě vyskytoval. Jak zápis vypadal a čeho se týkal, si můţeme 

ukázat na příkladu Fabiána Harovníka. F. Harovník byl jako měštěnín Starého Města 

praţského vyzván, aby vstoupil do cechu staroměstského. Protoţe mistrovský kus odevzdal 

na Novém Městě, nemusel ho jiţ vytvářet znovu, ale musel sloţit 6 kop grošů a po 4 kvartály 

kaţdý kvartál půl kopy skládat. „A na to odvedl 4 [kopy]sloţil, rukoudáním přislíbil dobrým 

řádem nynějšími a budoucími pány staršími se říditi a uloţené peníze i vosk dáti.“ 
57

 Lze tedy 

předpokládat, ţe pokud se Virgil Solis učil a vyučil, tak u některého malíře ve Městě Novém 

a jeho profesní ţivot se odehrával především tam.  

I přes výše zmíněné je vhodné zmínit variantu, ţe nevíme, jestli se Solis v Praze vůbec vyučil. 

Ve statutech cechu novoměstského (který se jeví jako nejpravděpodobnější místo Solisova 

profesního působení) jsou pro vstup stanoveny tyto podmínky: „Učedník měl nastoupit do 

učení za přítomnosti dvou svědků, po předloţení listu zachovacího a vejhostu a po sloţení 

poplatku stanoveného na 3 kopy míšeňské a dvě libry vosku, nebo povinnost kvartálních platů 

ve výši 15 krejcarů.“
58

 Problémem by v Solisově případě byl „vejhost“ – neboli list výhostní. 
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Výhostní list byl dokument, který ukončoval měšťanství, tedy příslušnost k městu. Víme, ţe 

Virgil Solis mladší ţádal (a obdrţel) „list výhostní“ aţ v 80. letech. Učednická doba na 

Novém Městě trvala 4 roky.
59

 Součástí povinného malířského vzdělání byla i vandrovní 

cesta.
60

 Délka cesty záleţela na cechu, např. v případě Norimberku mohla trvat aţ 5 let. 

Obecně se vysílali neţenatí tovaryši na cestu trvající 2 roky. Nelze zjistit, jestli, kam a na jak 

dlouho se Virgil Solis na cestu vydal. Je však pravděpodobné, ţe nějakou takovou cestu 

podnikl.    
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3  Umělecké působení Virgila Solise mladšího v Praze  

3.1  Rudolfinská Praha a umění 
 
Rudolf II. byl korunován českým králem 22. září roku 1575. V listopadu téhoţ roku odjel se 

svým otcem císařem Maxmiliánem do Řezna, kde byl na sjezdu kurfiřtů jednohlasně zvolen 

římským králem. Maxmilián zemřel v roce 1576, tehdy se Rudolf II. ujal vlády. Rudolfovu 

vládu hned zpočátku provázely spory mezi katolíky a protestanty (např. v letech 1582–1584 

spor o kolínské arcibiskupství poté, co kolínský arcibiskup přestoupil na kalvínství).
61

 Dalším 

nebezpečím ohroţujícím stabilitu Říše bylo turecké nebezpečí. Po roce 1590 uzavřelo 

Turecko mír s Persií a zaměřilo svou pozornost směrem na západ. Následná vleklá válka 

trvala od roku 1593 aţ do roku 1606. Události této války se odráţí i v produkci tiskařů, 

v dobových tištěných letácích.
62 

V 16. století byl stanoven ideál vladaře, který vycházel z knihy Baltassara Castigliona 

Dvořan. V knize jsou popisovány ideální vlastnosti šlechtice, šlechtičny a rovněţ také vládce. 

Vládce by měl být silný a nebojácný v boji. Rovněţ by měl štědrý a působit jako ochránce 

umění.
63

 Rudolf II. se usadil v Praze roku 1583.
64

 Po vzoru svého otce Maxmiliána a strýce 

Ferdinanda Tyrolského začal budovat rozsáhlé sbírky a obrazárnu. Obsahem těchto sbírek 

byly sbírky po Maxmiliánovi a po arcivévodovi Arnoštovi (zemř. 1595). Dále se sbírky 

rozšiřovaly nákupem, Rudolf měl řadu agentů, kteří pro něj zprostředkovávali nákup 

uměleckých děl po celé Evropě. „Kdokoliv dnes touţí po něčem velkém, stačí jít (můţeli) do 

Prahy k největšímu patronu v nynějším světě, římskému císaři Rudolfu Druhému; tam můţe 

spatřit v císařské rezidenci a jinde ve sbírkách jiných velkých milovníků umění pozoruhodný 

počet vynikajících a vzácných věcí.“ Takto zní svědectví malíře a teoretika Karla van Mandera 

z roku 1604.
65

 Do roku 1606 např. spadá akvizice sto let starého Dürerova obrazu Růţencová 

slavnost.
66

 Podstatnou část sbírek tvořilo umění současné, díla, která vznikla přímo na dvoře 

Rudolfa II. Byla to díla zlatníků, kameníků, malířů, sochařů, sklářů apod. Kaţdý z těchto 

umělců reprezentoval proud pozdně manýristického umění.
67

 Alespoň přibliţnou představu 

o profesích vyskytujících se na císařském dvoře si lze vytvořit dle dochovaných účtů.
68
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Kritériem pro výběr umělců bylo nejen doporučení jejich učitelů, ale i schopnost vzájemné 

komunikace.  

3.2  Manýrismus 
 

Pojem manýrismus
69

 pochází z italského slova maniere – najít způsob, styl. Počáteční fáze 

manýrismu je spojována s Římem. Po vyplenění Říma v roce 1527 se italští umělci rozprchli 

do celé Evropy. Manýrismus se vyskytuje vţdy v konečné fázi určitého směru buď proto, ţe 

„formy jsou jiţ strnulé, nebo malíř doufá, ţe je přeháněním přivolá zpět k ţivotu.“
70

 

Umělecký styl manýrismus reprezentuje období vrcholné renesance přecházející k baroku.  

Náměty děl byly často alegorické nebo mytologické. Nechybí ani náměty náboţenské, ale 

nahlíţené z neobvyklých aspektů.
71

 Scény jsou plné symbolů, náznaků, mají úmyslný 

nedostatek harmonie.
72

  

Jak bylo výše řečeno, za vlády Rudolfa II. se Praha stala nejvýznamnějším ohniskem 

převáţně severského manýrismu Z hlavních představitelů jmenujme Bartholomea Sprangera, 

Giuseppe Arcimbolda či nizozemského sochaře Adriaena de Vries. Právě Bartholomeus 

Spranger (1546–1611) a jeho ţivotní a umělecká pouť můţe vhodně reprezentovat cestu 

manýrismu na dvůr Rudolfa II. Spranger se narodil v Antverpách, působil jako malíř, kreslíř 

a rytec. Pracoval ve Francii a přestěhoval se do Říma. V roce 1570 byl jmenován malířem 

papeţské kurie a později působil ve Vídni u císaře Maxmiliána II. Přestěhoval se do Prahy 

a roku 1581 se stal dvorním malířem císaře Rudolfa II. V jeho díle převaţují převáţně 

mytologické a alegorické náměty.
73  

3.3  Virgil Solis mladší do roku 1593 
 
Virgil Solis mladší tedy přišel z Norimberku do prostředí, které bylo vykresleno výše. Co 

však v rudolfinské Praze dělal? Ve většině pramenů Solis ml. figuruje jako malíř,
74

 tedy se 

nabízí, ţe jeho práce spočívala hlavně ve volné kresbě a malbě obrazů. To by ovšem mohlo 

být zavádějící, jak bylo ukázáno na příkladu Virgila Solise staršího, který byl také někdy 

označován pouze jako malíř. Jediná přímá dobová zmínka o jakékoliv konkrétní pracovní 

aktivitě Virgila Solise mladšího se objevuje aţ s mapováním Prahy spolu s Šimonem 
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Podolským z Podolí. Toto mapování nalezneme u jména Solisova i v zahraniční literatuře.
75

 

Mapování probíhalo pouze do roku 1614. Co se dělo před tímto rokem?  

Jako výchozí informaci můţeme pouţít krátký příspěvek Z. Wintera: [Solis] „pracoval 

bezpochyby mezi malíři dvorskými. Teprve r. 1587 obdrţel od císaře privilegium, ţe můţe 

všude pracovati bez překáţky cechu, „poněvadţ se tu dvacet let dobře choval". Ale s tím 

novoměstský cech, jemuţ Solis překáţel, spokojen nebyl. Nechuť vzrostla aţ r. 1590 k bouři 

cechovních mistrů. Solis prosí na Hradě o příchranu, prý ho chtějí zavříti nebo z města 

vyhnati.
76

 Buď mocní páni zarazili pronásledování německého mistra, nebo mistr sám, 

bezpochyby touţe po smíru a klidu, slíbil vstoupiti do měšťanství a hned jal se jednati při radě 

norimberské o list výhostní. Jednání se táhlo tak, ţe teprve r. 1593 zjednal si na Novém Městě 

právo měšťanské a vstoupil snad do cechu.
77

“ 

Na tomto místě je vhodné osvětlit podmínky v malířském cechu a vysvětlit, jak se Virgil Solis 

mladší mohl dostat do výše naznačené situace. Problémem pro cech byli lidé, kteří nebyli 

členy cechu, ale vykonávali ţivnost, na kterou měli nárok jen členové cechu. Říkalo se jim 

štolíři. Virgil Solis mladší byl alespoň zpočátku své pracovní kariéry štolířem, tedy osobou, 

narušující cechovní privilegia.
78

 Ve statutech cechu malířského bylo stanoveno, ţe člověk 

působící mimo cech nemá přijímat tovaryše a učedníky. Trestem pro takové malíře pak mohlo 

být zabavení malířských děl a uvrţení štolíře do vězení. Výjimkou bylo, kdyţ malíř 

(neinkorporovaný do cechu) pracoval pro nějakého šlechtice. O takovém malíři měl cech 

přehled, a pokud nepřijal učedníky a tovaryše, mohl ve své činnosti pokračovat.
79

 Virgil Solis 

nejenţe vykonával malířskou práci (aniţ by byl členem cechu), ale pravděpodobně drţel 

i dílnu s tovaryši, jak se domnívá Komárek na základě textu, kterým se Solis v roce 1587 

odvolával k císaři: „starší a mistři řemesla malířského na Novém Městě praţském stavějíc se 

na odpor proti tomu a mně divné pohrůţky mi činí, [....] ţe mne i s čeládkou mou vezmou a do 

vězení dají, ţe já tak na péči se míti musejíc, před vpádem jejich bezpečen nejsem. [...] aby 

mne patentem z štědrosti a lásky Va[ší] cís[ařské] [Milo]osti do milostivé vůle V[aší] 

c[ísařské] M[ilosti] obdařiti ráčili, abych umění své malířské v Městech praţských a jakţ by 

mi se dobře zdálo a líbilo provozovati, tak s manţelkou a s dítkami mejmi bez všelijakých 

překáţek a hyndrkův starších a mistrův řemesla malířského i jiných všech lidí se ţiviti mohl, 

poroučejíc přitom milostivě pánům purkmistrům a konšelům Starého, Nového i Menšího Měst 
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nademnou ochrannou ruku drţeti, abych při takové udělené milosti neporušitedlné zachován 

byl […].
80

Tento text nám sice neposkytuje popis toho, jak mohla Solisova dílna vypadat či 

jaké byly její zakázky, ale poskytuje jednu velice důleţitou informaci. Počátek umělecké 

činnosti Virgila Solise mladšího v Praze spadá minimálně do 80. let 16. stol. 

3.3.1  Virgil Solis ve sluţbách dvora 

 
Další informace, kterou Winter ve svém příspěvku uvádí, je ta, ţe Virgil Solis „pracoval 

bezpochyby mezi malíři dvorskými“.
81

 Co to znamenalo být dvorským malířem? A existuje 

nějaké potvrzení toho, ţe Solis opravdu dvorským malířem byl?  

Pokud chceme zjistit, kdo byl dvorským malířem, můţeme se podívat do edice Jaroslavy 

Hausenblasové.
82

 Zde u uměleckých profesí najdeme jména, která máme spojena s Prahou 

Rudolfa II. Také je zde uváděn i jejich měsíční plat. V seznamu Conterfeter und Maler se 

vyskytují umělci jako např. Giuseppe Arcimboldo, Antonio Abondio, Hans von Aachen, 

a Dietrich Raffensteiner. U profese Kupferstecher: Äegidius Sadeler. Mimo nich najdeme 

jmenný seznam stolníků, krejčí, zlatníků atd. Tedy všech profesí, které dvůr ke svému 

zdárnému fungování potřeboval. V jiné edici vidíme náklady na mzdy, které vyplácel císařský 

dvůr. Solisovo jméno se v této edici nevyskytuje. Lze se tedy domnívat, ţe Solis mohl u dvora 

skutečně pracovat, ale jen jako umělec s privilegiem, tedy umělec poţívající „Hoffreiheit“. 

Pro pochopení Solisova ţivota (a i jeho další pracovní kariéry) je vhodné rozdíl mezi 

dvorským malířem a umělcem pracujícím na Hoffreiheit vysvětlit. Privilegium Hoffreiheit 

(v pramenech často označováno jako Freibrief) vzniklo kvůli zajištění potřeb na cestách císaře 

a jeho rodiny.
83

 Ve většině měst platila poměrně přísná cechovní pravidla. Řemeslník 

(umělec), který však obdrţel privilegium přímo od císaře, získal jakousi imunitu, a nemusel se 

při své činnosti řídit pravidly cechů. Umělci pracující pod Hoffreiheit rovněţ nemuseli být 

stále přítomni u dvora, ale museli být ochotni kdykoliv poskytnout své sluţby. Za sluţby jim 

náleţela odměna (které se však vzhledem k císařově neschopnosti platit dluhy nemuseli 

dočkat.)
84

 Dohoda tedy byla pro obě strany výhodná. Řemeslník si udrţel svou nezávislost 

a nemusel vstupovat do cechu (a tedy odvádět různé poplatky, dodrţovat cechovní pravidla 

apod.) a panovník získal flexibilní pracovní sílu. Jediní, kdo byli nespokojeni, byli cechovní 

mistři. Víme, ţe Virgil Solis Hoffreiheit obdrţel. V lednu roku 1587 […] jmenovanému 
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Virgilu Solisovi toho milostivě dovolovati a dopouštěti ráčíme, aby on […] řemeslem svým zde 

v Městech praţských i v jiných místech (však do vůle naší císařské) ţiviti se mohl.
85

 Komárek 

větu „však do vůle naší císařské“ vysvětluje (dle tehdejší běţné praxe), ţe privilegium bylo 

nepřenosné a trvalo jen po dobu ţivota císaře či Virgila Solise. V kapitole o spolupráci 

s Podolským se k textu privilegia ještě vrátíme. Víme, ţe Solis neměl vztah s cechy ideální 

ani před rokem 1587. Můţeme předpokládat, ţe získáním Hoffreiheit své postavení v očích 

cechovních mistrů také příliš nezlepšil. Je pravděpodobné, ţe jeho působení v Praze bylo 

natolik problematické, ţe začal uvaţovat i o vstupu do cechu. Zda a kdy do cechu vstoupil, je 

rovněţ zajímavá otázka, s kterou úzce souvisí získání měšťanství na Novém Městě.  

3.4  Virgil Solis mladší po roce 1593 
 

V říjnu roku 1593 se stal Virgil Solis měšťanem Nového Města. V knize měšťanských práv se 

můţeme dočíst, ţe Solis Virgilius, malíř, původem z Norimberka, dne 19. října 1593: Přijal 

právo městské, ţe jest ukázal list poctivého na svět zplození a dobrého chování, na pargameně 

německou řečí psaný, od práva a pod pečetí města Norimberka, kteréhoţ datum 21. Máje 

1588. Rukojmě Tomáš Skřivan a Baptista Grafeus.
86 

Vycházejme z předpokladu, ţe by se Solis stal roku 1593 i členem cechu (protoţe splnil 

základní podmínku, tedy se stal měšťanem). Co by musel udělat dále?  

V případě mistrovského kusu (obrazu, který musí umělec vytvořit, aby se mohl stát mistrem) 

přichází jeden z nejdůleţitějších rozdílů mezi statuty praţských cechů. Cech staroměstský 

jako mistrovský kus poţadoval „Obraz Panny Marie v sukni červené, majíc okolo sebe modrý 

plášť, v tom způsobu, aby seděla a na rukou nebo na klíně děťátko drţela, při tom nějaké 

stavení a za tím poloţený krajiny anebo země s vrchy, lesy, horami a dalekým stavením, coţ se 

landšoft jmenuje a to všecko mistrovsky a náleţitě vymalováno a uděláno býti má.
87 

Solis získal měšťanství v říjnu roku 1593. Vstoupilli by do cechu (jak bylo naznačeno výše, 

mohlo se jednat právě jen o cech Města Nového), nemohlo to být dříve neţ tohoto roku, 

případně později. Vstup do cechu je podmíněn vytvořením mistrovského obrazu. Pokud by 

Solis vstoupil do cechu Města Nového, tak ve statutech můţeme vyčíst tyto poţadavky na 

mistrovské dílo: „Při činění proby umění svého neb kusu mistrovského má způsob býti 

zachován takový, totiţ částka nějaká z ţivota Krista Pána aneb blahoslavené Panny Marie, 

však vţdy při kaţdém kusu z svého vlastního vynalezení neb invencí nějaké in perspectiva 
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stavení a v landšoftu
88

 representýrovati a uměním malířským postaviti i přitom rám dřevěný 

velikosti od jednoho aţ do třech loktův
89

 řezbářským způsobem dáti udělati, půdu sice 

vejborným glance fermeţovanou a po stranách v místech obyčejných dobrým zlatem pozlatiti 

má. Kterýţ by toho nevykonal a na místo nepostavil, bude povinen do pokladnice 4 kopy 

míšeňské pokuty poloţiti…”
90

 Ze všeho výše zmíněného můţeme odvodit, ţe malíř, který by 

vytvářel mistrovský obraz pro novoměstský cech, by musel být členem cechu (tedy splnit 

veškeré podmínky, jako být např. měšťanem) a dále vytvořit obraz, který by zachycoval scénu 

ze ţivota Jeţíše, příp. Panny Marie. A ten nechat zarámovat. Na výrobu mistrovského kusu 

měl (v případě Nového Města) umělec čas půl roku. V případě vstupu do cechu Města Starého 

to byly 4 týdny.
91

 Ţádný takový obraz v rámu od Virgila Solise mladšího nemáme. Z roku 

1593 však známe jeden nástěnný obraz (namalovaný jako freska na stěně), jehoţ autorem by 

mohl Solis být. Ve své rigorózní práci jméno Virgila Solise mladšího jako moţného autora 

zmiňuje Vít Mazač,
92

 ovšem vzápětí autorství zcela vyvrací.
93

 Vychází z toho, ţe Virgil Solis 

mladší byl dřevořezáč, autor grafik v Diadochu. Tedy nemůţe být spojen s tvorbou 

nástěnných obrazů. Jak ovšem bylo zmíněno na předchozích místech této práce, působení 

Solise v roli malíře je zcela nepochybné. Proto nelze tuto teorii bezezbytku smést, a historii 

obrazu ve Svatovítském chrámu si je vhodné trochu přiblíţit.  

3.4.1  Podoba mistrovského obrazu (?) Virgila Solise mladšího 
 
 V roce 1583 arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé (zemř. 1606) nechal upravovat prostory kaplí 

ve sv. Vítu. V kapli sv. Václava vznikla zeď, která svou prázdnotou ostře kontrastovala 

s ostatní malířskou výzdobou. Roku 1593 ji nechal arcibiskup vyplnit malbou představující 

Nanebevzetí Panny Marie. Výjev je komponován podle předlohy Albrechta Dürera.
94

 V roce 

1887 došlo k opětovné úpravě kaple a ve zprávě o malířské výzdobě kaple od Františka 

Sequense se můţeme dočíst toto:  

„Mimo to dluţno podotknouti, ţe nástěnný obraz na západní stěně kaple svatováclavské, jenţ 

představuje Nanebevzetí Panny Marie, nemá praţádné ceny, a tudíţ odstraněn býti můţe.”  
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Dle dalšího popisu od Antonína Podlahy se v článku z roku 1907 dozvídáme i podrobnosti 

o obrazu samotném: „Na obraze tom nalézá se erb arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé, jakoţ 

i erb metropolitní kapituly Praţské a téţ letopočet 1593 jest zde vyznačen. Začáteční písmena 

V. S. zdají se na malíře Sprangera poukazovati. Obraz je 3 m vysoký, 2´01 m široký, bylo to 

původně patrně fresco, které asi na počátku stol. 18. olejovou malbou úplně bylo 

přemalováno. Na obraze pozorujeme ve vedení linií ještě silné ozvuky ranněrenaissanční, jak 

to patron jest zejména na skupině apoštolů… Tvář Madonny má ráz světský, jest to patrně 

hlava portrétní…
95

 Článek z roku 1907 končí větou: „jak by písmena V.S. poukazovati mohly 

na B. Sprangera, nechápeme. Spranger dlel sice v době, kdy obraz vznikl, v Praze, ale 

z malby samé, která takovou měrou později byla přemalována, na autorství jeho nelze 

usuzovati.
96

 Podobně se ve svém článku vyjadřuje Eliška Fučíková.
97

 U tohoto obrazu rovněţ 

odmítá autorství Bartholomea Sprangera. Andělé na obraze jsou poněkud deformovaní 

a výraz muţů i Marie neodpovídá Sprangerovým obrazům. S přihlédnutím k výše zmíněnému 

lze usuzovat, ţe Virgil Solis mohl být autorem obrazu. Protoţe nástěnný obraz byl určen pro 

katedrálu, mohl být svobodně vytvořen během roku 1593 (na základě Hoffreiheit). Během 

práce na něm nebo po jeho vytvoření mohl vzniknout (nedochovaný) mistrovský obraz se 

stejným námětem. K obrazu se vztahuje ještě jedna nejasnost. V porovnání s Dürerovou 

kompozicí je na tomto obraze přítomna postava vousatého apoštola drţícího svíci. Jedná se 

o kryptoportrét. Vít Mazač se domnívá, ţe se můţe jednat jedině o arcibiskupa Zbyňka Berky 

z Dubé. V případě Solise „je navíc takřka nemoţné, aby se na místě tak svatém zobrazil malíř 

jako jeden z apoštolů.“
 98

 Nicméně, v jiné publikaci se můţeme dočíst, ţe „pro práci dílny 

nebo bezprostředního okruhu [Sprangera] mluví okolnost, ţe postava apoštola se svící 

odpovídá bezpochyby podobě samotného B. Sprangera.
99

 Otázka autorství obrazu zůstane 

pravděpodobně nedořešena. Nic ovšem nebrání vrátit se zpět k teorii o Solisově autorství. Pro 

autorství můţe hovořit jak vyuţití předlohy norimberského autora, tak i případná výmalba 

kryptoportrétu. Albrecht Dürer se sám zachytil na některých svých dílech, vzpomeňme např. 

zmiňovaný obraz Růţencová slavnost. Je moţné, ţe Virgil Solis mladší v poctě 
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norimberskému rodákovi zašel stejně daleko a stejně hrdě se sám zobrazil na výše zmíněném 

obraze.
100 

3.4.2  Spolupráce s Podolským 
 
Asi nejpodrobněji zmapovanou epizodou v ţivotě Virgila Solise mladšího jsou práce 

související se zaměřováním Prahy. Zaměřování probíhalo na začátku 17. století a bylo největší 

měřičskou prací v tomto období provedenou. Měření prováděl z rozkazu císaře Rudolfa II. 

Šimon Podolský z Podolí. Šimon Podolský se od roku 1575 učil u malíře Matouše Ornyse 

z Limperku, v učení měl pokračovat 6 let. Ornys byl zároveň zemským měřičem a Podolský 

mu pomáhal. Po Ornysově smrti v roce 1600 se stal císařským a zemským geometrem. 

Z poručení krále Matyáše r. 1611 pokračoval v práci a sjednal si i rejsara, malíře Virgilia 

Solise, který do jeho situace zakresloval obrazy domovních bloků s podrobným vykreslením 

fasád jednotlivých domů.
101

 Jak spolupráce Podolského se Solisem probíhala, se můţeme 

dočíst v jednom z regestů. 
102

  

Září 1612  

Byl těchto dnů do komory povolán Podolský, císařův geometr a měřič zemský království 

Českého, a tázán, proč dosud není hotovo vyměření a do gruntu uvedení Prahy. Vymlouvá se 

tím, ţe nemohl mít Solise k obrýsování téhoţ díla, protoţe má Solis nějakou jinou práci. Císař 

chce, aby oznámené dílo bylo co nejdříve vyřízeno. Podolský k tomu svou osobou nestačí. Aby 

Solis všeho jiného nechal a pustil se s Podolským do rejsování měst praţských, aby to bylo 

jakţ nejrychleji moţné hotovo. Podolský mu zaplatí podle ujednání s ním o tom učiněné.  

17. září 1612 Česká komora urguje výše zmíněné u Novoměstských. V konceptu se můţeme 

dočíst, ţe „Nyní se však Solis zpěčuje ujímati se dále tohoto díla a zaneprazdňuje se jinou 

postranní prací. Podolský mu dosud podle ujednání slušně platil. Císař na dílo pospíchá. Aby 

Solise vyslechli, proč od toho díla ustoupil a aby ho k tomu přidrţeli. Nepřestaneli si císařské 

vůle tak lehce váţiti jako doposud, musí sám sobě dát za vinu následky.“
103 

Výše zmíněné řádky nám podávají zajímavou informaci: V roce 1612 měl Virgil Solis 

nějakou neodkladnou práci, která pro něj byla natolik důleţitá, ţe ignoroval i přímý příkaz od 
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císařského dvora. Moţná, ţe Virgil Solis chápal svůj pracovní ţivot závazný ke dvoru jen do 

momentu, neţ zemřel císař Rudolf II. Jak bylo výše v textu privilegia řečeno: „aby on 

řemeslem svým zde v městech praţských i v jiných místech (však až do vůle naší císařské) 

ţiviti se mohl.” Je tedy moţné, ţe platnost privilegia byla určena pouze po dobu ţivota Solise 

a ţivota císaře Rudolfa, jeli význam zvýrazněné věty vykládán jako „aţ do naší smrti.“
104

 

Tedy se nevztahoval uţ na práci tvořenou pro císaře Matyáše. Otázkou je, co za práci mohlo 

Solise zaměstnávat, případně pro koho. Mohlo se jednat např. o nějakou práci uměleckého 

charakteru. Nevíme, zda byl Solis nakonec předvolán a jestli svou činnost blíţe vysvětlil. Co 

víme jistě, je to, ţe roku 1614 byl dokončen z měst praţských pouze plán Starého a Nového 

Města. Zpracování plánu Prahy Podolského a Solise se nedochovalo. Soudí se ale, ţe se stalo 

základem pro pozdější plány Prahy, např. Václava Josefa Veselého
105

a Samuela Globice 

z Blučiny. Rovněţ není doklad, ţe by byl Podolského plán „přenesen na měděné desky”, tedy 

ţe by byl později reprodukován tiskem jako mědirytina.
106

 Podolský zemřel v roce 1617.  

3.4.3  Závěr Solisova ţivota, Solisova smrt 
 
Kdy Virgil Solis zemřel, nevíme. Zikmund Winter se přiklání k tomu, ţe mistr zemřel po roce 

1617. Existují ale dokumenty, díky kterým by šlo datum jeho úmrtí posunout do doby 20. let 

17. stol. Dokumentem spjatým s vlastnictvím nemovitostí a údajům uvedených v literatuře lze 

dobu jeho skonu umístit moţná i po roce 1623. Jeden záznam v Berní rule se týká domů 

v nové čtvrti, Zderazské. Můţeme se dočíst, ţe č. p. 162 „vlastní Dorota Virgiliusová, vdova 

po malíři Virgiliovi Solisovi (koupil r. 1610 za 220 kop)“
107

 Pravděpodobně na základě tohoto 

zápisu je dům i dnes v dokumentech památkové péče uváděn jako „Dům U Virgiliusů.“
108

  

Ještě zajímavější je informace o domě č. p 161, kde se uvádí jako majitelka domu „Dorota 

Virgiliusová, správně Solisová, vdova po malíři Virgiliovi Solisovi, jenţ koupil 18. srpna 1623 

za 200 kop míš. od Anny Husařky (Husákové).
.109 

Úmrtí po roce 1623 předpokládá ve svém 

článku i Antonín Dolenský
110

s odkazem na jiný pramen
111

 uvádí, ţe „Poslední záznam jest při 

roce 1623, kde Solis zpět získává prodaný dům v Zderazské čtvrti v osadě sv. Michala 
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v Opatovicích (dříve samostatná ves Opatovice, nyní oblast okolo ulice Opatovická, Nové 

Město
112

) na rohu vedle domu Bezděkovského.“  

Poslední záznam vůbec se jménem Virgil Solis pochází z 12. února 1667, kdy dcery Virgila 

Solise Mandelýna (Magdalena) a Kateřina prodávají dům v Opatovicích. I tento záznam však 

přináší více otázek neţ odpovědí. Víme, ţe v 80. letech se Solis odvolával k císaři se slovy, ţe 

potřebuje uţivit ţenu a dítky.
113

 V roce 1667 by tedy dcery (pokud ony byly těmi „dítkami“) 

musely být přes 80 let staré. Nabízí se moţnost, ţe Virgil Solis uzavřel manţelství několik, 

přičemţ v Berní rule i ve Winterově textu figuruje poslední manţelka Dorota. Nemůţeme 

rovněţ vyloučit moţnost, ţe Virgil Solis měl rovněţ syna, rovněţ Virgila Solise. Pak by dával 

výpočet věku dcer mnohem větší smysl. Bez bliţšího průzkumu matrik příslušné farnosti však 

nelze Solisův ţivotopis uspokojivě doplnit.    
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4  Kniţní grafika a její atribuce 

4.1  Grafické dílo Virgila Solise v literatuře 
 

U umělce, který strávil většinu svého ţivota v Praze, je poněkud zaráţející, ţe nemáme 

sebemenší zmínky o jeho dílech (aţ na výše uvedenou spolupráci s Podolským a občasné 

zmínky o Diadochu). Je otázkou, zda pro výskyt jeho děl a jejich signování mají význam 

některé mezníky v jeho pracovní kariéře a ţivotě. 

Prvním důleţitým rokem pro Solisovu tvorbu je rok 1587, kdy získal privilegium od císaře 

Rudolfa II. Tato výsada (Hoffreiheit) umoţňovala jakoukoliv volnou tvorbu, bez ohledu na 

cechy a jejich nátlak. Jak je patrno z dokumentu, Hoffreiheit poţadovaný klid nepřinesla. 

Dalším mezníkem je rok 1593, kdy Solis získal měšťanství (a teoreticky vstoupil do cechu).  

Na základě výše zmíněného lze stanovit dvě hypotézy: Solisova tvorba před rokem 1587 bude 

víceméně anonymní, tedy bez výskytu monogramu. Proč by autor na sebe upozorňoval cech? 

Druhá hypotéza předpokládá, ţe kolem roku 1587 mohlo dojít k většímu výskytu Solisových 

děl, protoţe uţ mohl nějakým způsobem tvořit. Od roku 1593 (získáním měšťanství 

a pravděpodobným vstupem do cechu) mohla být Solisova tvorba neomezená a opatřena 

monogramem VS. Zároveň je ale nutno přijmout i moţnost, ţe Solis štočky někdy signoval, 

a jindy ne. Moţná i v závislosti na titulu, který grafiku obsahoval.  

Grafické dílo Virgila Solise zajímalo nemnoho autorů. Alespoň trochu jasnější představu 

o něm podávají záznamy Q. Jahna, malíře, kreslíře a výtvarného teoretika, jehoţ osobní fond 

se nachází v archivu Národní galerie.
 114

  

Fond obsahuje poznámky týkající se Virgila Solise mladšího. Jsou to Jahnovy autografy, tři 

malé lístky. Dva obsahují výpis z knihy městských práv (přijetí měšťanství v roce 1593, kdo 

byl Solisův ručitel apod). Zajímavější je třetí lístek, který by mohl teoreticky být pouţit jako 

heslo pro zamýšlený soupis dějin výtvarného umění v Čechách. Na tomto lístku hned v úvodu 

stojí: Solis (Virgil) Mahler, Kupferstecher, und Forsmschneider. získal měšťanství na Novém 

Městě, 4. den po svátku sv. Lucie. V Paprockém a dalších v té době v Čechách vydaných 

dílech můţeme najít jeho dřevořezy.
115 
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Kritickým zhodnocením dřevořezů v knize Diadochos přispěl jiţ výše zmiňovaný Dolenský. 

„Jím ověřené práce zůstávají dosud nepovšimnuty ode všech badatelů. Jsou to některé 

produkty v Paprockému Diadochu, představující rodokmeny pánů českých. Nejsou to 

dřevoryty [sic!] té umělecké hodnoty, jaké vytvořil jeho otec v ilustracích biblických. Mnoho 

však Solis mladší převzal od svého otce. Vedle monogramu sestaveného z písmen V. S. […] 

uţívá i obdobných ornamentů německé renaissance. Technicky jest zcela závislý na vzorech 

svého otce, nemá však té jemnosti v kresbě, a kde jde o dřevoryty detailního provedení, tam 

nedostává se mu otcovy jemnosti. Vliv školy německé je patrný na jeho práci.
116

  

Jeden z podrobnějších soupisů děl Virgila Solise mladšího je obsaţen v Encyklopedii knihy: 

„Solisovi mladšímu lze zcela jistě připsat spojitý monogram VS (písmeno V s navlečeným S), 

který provází některé dřevořezy praţské dílny dědiců Jana Schumanna st.: Rámovaný portrét 

rytíře s plnovousem v tisku O bitvě Zikmunda Bátoryho (Praha 1601), většinu ilustrací 

anonymního díla Ţivot Adamův, aneb jinák od starodávna Solfernus (Praha 1601) 

a Paprockého díla Diadochos, id est Successio jinak Posloupnost (Praha 1602). Portréty 

českých panovníků v Diadochu vycházely ze zobrazovacích schémat Kuthenovy Kroniky 

o zaloţení Země české (Praha 1539).“
117 

Aby bylo moţno výše zmíněné informace nějak ověřit, je vhodné zastavit se blíţe 

u rudolfinského knihtisku. Níţe budou představeny profese související s kniţní grafikou 

a rovněţ i představitelé (a grafici) některých praţských tiskáren. 

4.2  Kniţní dřevořez a profese s ním spjaté 
 

Kniţní grafika (zahrnující ilustraci i dekor) byla nejčastěji zhotovována technikou dřevořezu, 

technikou tisku z výšky. Vytvořený štoček fungoval na principu razítka. Vše, co se mělo 

otisknout, vystupovalo. Vše, co mělo zůstat bílé, bylo odryto. Víme, ţe Virgil Solis mladší 

vytvářel kniţní grafiku. Nevíme však jistě, jaká byla při výrobě dřevořezového štočku jeho 

role. Dobovou definici profesí, které se na vzniku dřevořezu podílely, známe z knihy Josta 

Ammana Das Ständebuch
 
.
118

 Profese jsou uvedeny v tomto pořadí: Reisser, Formschneider, 

Briefmaler. Na začátku vzniku kniţní ilustrace byla kresba, obraz. Rejsaři byli řemeslníci, 

jejichţ úkolem bylo přenést jiţ existující kresby na dřevěné štočky (příp. na měděný plech). 

                                                                                                                                                         
woher es eben kommen mag, daß das Virgilius Solis Werk, weil mehrer gleiches Monogram führten, so zahlreich 

ist, auchso weit in der Jahreszahl hinausreichen. 
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Rejsaři pravděpodobně ke své práci přistupovali různě, někdo předlohu přesně přenesl, jiný ji 

něčím obohatil.
119

 Tyto štočky s naznačeným obrazem pak převzal další řemeslník, 

dřevořezáč (Formschneider), který štoček vyřezal. Závěrem mohl být ještě angaţován 

kolorista (Briefmaler). Lze předpokládat, ţe Solis zastával všechny výše uvedené profese, 

které dle potřeby měnil. Potvrzení této skutečnosti a umělcovy variability lze nalézt 

v dobových pramenech: v  přihlášce k měšťanství a Berní rule se setkáváme s malířem 

Solisem (Dorota Solisová byla vdova po malíři Solisovi). V roce 1611 si Podolský sjednává 

rejsara, a tím byl Solis. Úkol rejsara nebylo v tomto případě rýsovat, ale vykreslit bloky 

a fasády domů. Solis měl přenášet reálný obraz na menší plochu, plochu plánu. Tedy náplň 

činnosti plně korespondující s prací rejsara, který přenášel obraz na štoček.  

4.3  Ţánry obsahující kniţní grafiku 
 

Nelze popisovat kniţní grafiku a alespoň ve zkratce se neseznámit s různými ţánry 16. a 17. 

století. Zvláště s těmi, kde se nějakým způsobem vyskytovala kniţní grafika a na jejichţ 

grafické výzdobě se mohl Virgil Solis podílet. V některých publikacích nalezneme rozsáhlé 

ilustrační cykly,
120

 jiné mají podobu jednolistů s otištěným jediným dřevořezovým štočkem. 

Uveďme alespoň nejzákladnější přehled ţánrů, včetně příkladů tištěné produkce. 

Bible byly často opatřovány ilustračními cykly, ustáleným souborem ilustrací k biblickým 

příběhům Starého i Nového zákona. Pro 2. pol. 16. stol jmenujme produkci Melantrichovu, 

zvláště 4. vydání Bible, vydané roku 1570. Toto vydání bylo opatřeno původním ilustračním 

cyklem od Francesca Tertia
121

 a Floriana Abela.
122

 Cyklus nalezl vyuţití ještě v 5. vydání 

Bible (1577), v Bibli Samuela Adama z Veleslavína (1613) a Starém zákoně Bible 

Svatováclavské (1677–1715 a 1769–1771). 

Postily jsou sbírky výkladů k výňatkům z epištol a evangelií. Tyto výňatky měly pevné dané 

pořadí a četly se v patřičném období liturgického roku. Některé postily byly rovněţ zdobeny 

ilustračními cykly, jejichţ nejvýstiţnější zhodnocení uvádí Petr Voit v Encyklopedii knihy: 

„Zatímco zahraniční výtvarní umělci povaţovali tyto literární objekty (podobě jako Bibli) za 

prestiţní terén, v němţ se velmi dobře manifestovala řemeslná dovednost i stylová vyspělost, 

                                                 
119

 PUTTEN, s. 188. 
120

 Ilustrační cyklus je (většinou) ustálený soubor ilustrací vztahující se k určitým textům. Ilustrační cykly 

nejčastěji nalezneme v Biblích. Právě jistá unifikovanost zobrazovaných námětů umoţnila šetrným tiskařům 

kombinovat a doplňovat různé štočky pocházející z různých cyklů bez ohledu na jejich stáří, ale s ohledem na 

jejich námět.  
121

 Francesco Tertio (15201600) malíř, kreslíř a mědirytec pocházející z Bergama. Vyučil se v Benátkách a pak 

pracoval střídavě ve Vídni a v Praze (15541573) pro arcivévodu Ferdinanda Tyrolského. Zdroj informace: 

VOIT, s. 877, heslo Tertio Francesco.  
122

 Zemřel 1565. 



kvalita ilustrací domácích vydání je většinou nevalná a mnoho titulů zůstalo i tak bez 

obrazového doprovodu. Čeští výrobci uţívali velmi často štočky německých monogramistů 

první třetiny 16. století.
123

 Ilustrační cykly postil bývají často směsí různých štočků z různých 

období. Při zkoumání jednotlivých postil a jejich štočků získáváme přehled o ilustračních 

cyklech a jejich autorech. Štoček, který se velikostí ani stylem šrafur nehodí do postily, nám 

sděluje informaci, ţe pochází z jiného ilustračního cyklu, z cyklu původně určeného pro 

postilu, která se mnohdy ani v jednom exempláři nedochovala. 

Sbírky kázání byly tištěným souborem kázání od konkrétního kazatele. Jmenujme např. 

sbírky kázání Václava Štefana, které vydával Daniel Sedlčanský. Vycházely ve shodné 

grafické úpravě, tedy titulní dřevořez a text zdoben vlysy a iniciálami. 

Humanistické básnictví je jedním z ţánrů, který byl nesmírně populární od konce 15. stol. 

do počátku 17. stol. Jedná se o útlé broţurky (4–8 listů) obsahující básně věnované konkrétní 

osobě ke konkrétní příleţitosti. Sňatku, pohřbu, narození dítěte. Jejich grafická úprava bývá 

tvořena převáţně typografickými prvky, někdy však broţurka obsahují i portrét autora či 

osoby, které jsou básně věnovány. V Praze najdeme produkty humanistického básnictví ve 

většině tiskáren daného období.
124 

Kroniky a historie jsou mimo Bible a postily rovněţ jedním z ţánrů, který byl často 

opatřován ilustračními cykly, např. ilustracemi s historickými výjevy nebo portrétními cykly. 

Pro české prostředí jmenujme jako výrazného zástupce s původním ilustračním aparátem 

kroniku Hájkovu z roku 1541. Cykly panovnických portrétu můţeme vypozorovat rovněţ jiţ 

v 1. pol. 16 stol, jmenujme kroniku Kuthenovu
125

 z roku 1539. Portrétní panovnické cykly 

obsahuje rovněţ německý překlad Hájkovy kroniky
126

 z roku 1596. Mezi tisky reprezentující 

kroniky či tisky s historickou tematikou musíme i vzhledem k obsahu této práce zmínit 

i Zrcadlo slavného Markrabství moravského (1593) obsahující mj. i veduty od J. Willenberga 

či Diadochos – titul z roku 1602, rovněţ obsahující panovnický cyklus. 
127 

V případě zpravodajství či letáků se opět nedá hovořit o nějaké rozsáhlejší grafické úpravě, 

asi nejzajímavější bývá opět titulní dřevořez. Dřevořez, který primárně slouţil k vyplnění 

místa, nemusel tedy přesně korespondovat s dějem, o kterém leták pojednává 

Do kategorie naučná literatura můţeme zařadit např. různé herbáře. Jmenujme Herbář 

Mattioliho
128

, vydaný roku 1562 u Jiřího Melantricha. Rozsáhlý soubor štočků byl Mattiolim 
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roku 1563 odvezen. Další ilustrovaný herbář byl vydán v roce 1596 Danielem Adamem 

z Veleslavína. Ilustrace byly tvořeny zapůjčenými štočky z Německa.
129

  

Dále se v textu práce zmíníme o artikulech. Artikuly byly druh administrativní literatury, 

který podával zprávy o rozhodnutí zemských sněmů. Z grafické stránky jsou zajímavé 

především tím, ţe vţdy obsahují buď českého lva, nebo moravskou orlici, v závislosti na tom, 

k jakému sněmu se artikuly vázaly. Někdy byly ještě doplněny erby šlechticů. Artikuly se 

vydávaly od 16. do 19. století.
130

  

4.4  Atribuce dle monogramu 
 
Atribuce kniţní grafiky 16. a zač. 17. stol. je velice problematická. Většina štočků neobsahuje 

jakýkoliv monogram a lze se orientovat jen dle individuálních rysů řezáčů. Zatímco 

u mědirytiny, která se v kniţní grafice v českých zemích začala objevovat od poloviny 16. 

stol., se ustálilo uţití monogramu kreslíře na levé straně a rytce na pravé, u dřevořezu to 

nebývá pravidlem. 

Východiskem pro zkoumání Solisova díla se stal výše vloţený text z Encyklopedie knihy 

podávající výčet děl připsaných Virgilu Solisovi mladšímu. S absolutní jistotou do seznamu 

patří některé grafiky z knihy Diadochos a vousatý rytíř z tisku O bitvě Zikmunda Bátoryho 

(oba označené monogramem VS.) Obě díla byla vytištěna v Šumanské tiskárně. Při prohlídce 

tištěné produkce Šumanské tiskárny,se kterou bylo Solisovo jméno spojováno, však ţádný 

další signovaný štoček objeven nebyl. Proto bylo přistoupeno k prohlídce tiskové produkce ve 

většině tiskáren činných na území Prahy v období ca 1570–1623 (období, ve kterém Solis 

mohl tvořit). Tento rozsah se však ukázal nedostatečným, jak bude blíţe uvedeno 

u konkrétních ukázek. Další signované dílo bylo objeveno v tisku Daniela Sedlčanského 

Výklad na Jonáše proroka
131

 z roku 1606. Spolu s Diadochem se stalo základem pro sestavení 

metodiky pouţitelné při atribuci děl Solisovi mladšímu.  

V ţádném jiném Sedlčanského díle se monogram VS nevyskytoval, a proto jak jiţ bylo výše 

řečeno, bylo nutné přistoupit k sestavení vhodné metodiky pro určení nesignovaných děl 

(a revize toho, zda další tituly jmenované ve výše zmíněném hesle opravdu Solis vytvořil). 

Nutno podotknout, ţe i dílo obsahující signaturu je nutné posuzovat kriticky a komplexně, 

s přihlédnutím k času vzniku, protoţe monogram VS byl uţíván i jinými umělci. Samotná 

signatura VS byla uţívána nejenom v dílně Virgila Solise staršího (i po jeho smrti), ale 

i dalšími umělci výše zmiňovaným Nikolasem, či Abrahamem Mertenem.  
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Další zajímavou okolností (která ovšem můţe přispět k jiţ tak problematické otázce správné 

atribuce děl Virgilu Solisovi ml., je, ţe se v Praze ve Vladislavském sále nacházelo velké 

mnoţství prodejních stánků. Zmiňován byl např. stánek s hodinami provozovaný Zuzanou 

Solisovou a Ludmilou Glokerovou. Další ze stánku se věnoval prodeji grafických listů 

a existuje moţnost, ţe mohly být zachovány vazby na Norimberk a norimberskou dílnu 

(uţívající monogram VS). Víme, ţe ilustrace Virgila Solise staršího byly zvláště mezi 

šlechtou populární, např. řada sgrafitových výzdob byla vytvořena dle ilustrací pocházejících 

z knih Biblische Figuren či Ovidiových Proměn.  

Další z moţností určení autorství jednotlivých řezáčů je zkoumání produkce tiskáren 

a porovnávání kniţní grafik. Pro účely této práce bylo alespoň ve velice hrubých rysech 

provedeno na produkci vybraných tiskáren působících na území Prahy s přibliţnou dobou 

působnosti do roku 1623. Mimo samotného průzkumu byly vyuţity i práce jiţ napsané. 

Tištěnou produkci Šumanské tiskárny představila Petra Večeřová
132

 a tiskařskou a grafickou 

produkcí Peterleho se zabývala Jana Vlachová.
133

 Pro bliţší identifikaci různých grafiků byly 

porovnány ilustrační cykly obsaţené v produkci vybraných tiskáren. Zvláště v postilách jsou 

ilustrační cykly mnohdy směsicí různě starých štočků z různých dob a různých řezáčských 

a ilustračních stylů.  

V souvislosti se Solisem mladším a zmiňovanou atribucí dle monogramu VS můţeme 

upozornit na jeden štoček vyskytující se v postile vydané u Ondřeje Graudense v Litomyšli. 

Postila Jakuba Wujka 
134

 vydaná v roce 1592 svými štočky potvrzuje, ţe tiskaři byli ve 

většině případů velice šetrní. Neţ aby investovali do nového ilustračního cyklu, často pouţili 

cyklus zděděný, zapůjčený, nebo kombinaci obého, doplněnou o nové štočky, jako byl třeba 

titulní list nebo něco, co v pouţitých starších cyklech chybělo. Graudensem vydaná postila 

obsahuje štočky signované GB či VK. Dle Petra Voita
135 

byl GB polského původu, o VK nic 

nevíme. Část štočků s velkou pravděpodobností pochází z dílny Graudensova předchůdce, 

Alexandra Oujezdského.
136

 Řada štočků je rovněţ nesignovaná. Velice zajímavým štočkem, 

který se v Postile vyskytuje štoček zobrazující svatého Tomáše.
137

 Je signovaný solisovským 

monogramem VS. Vzhledem k propracovanému stylu rukou a stylu šrafur můţeme jako 

autora vyloučit Virgila Solise mladšího. Autorem štočku by tedy mohl být Virgil Solis starší. 
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Pravděpodobnější varianta je však ta, ţe se jedná o poměrně přesnou kopii původního 

štočkuu, která byla moţná jiţ v oběhu od 50. let. 16. stol. Při srovnání obou štočků si i přes 

niţší kvalitu zobrazení z Postily můţeme všimnout např. mírné odlišnosti ve šrafurách a tvaru 

oblaku v levém horním rohu a hlavně tvarů a skladů záhybů pláště Apoštola.
138

Autorem 

štočku je tedy neznámý kopista. Původní štoček
139

 Virgila Solise staršího pochází z Cyklu 

Apoštolů z roku 1552. Zobrazuje sv. Matěje,
140

 odpovídá tomu i atribut sekery.
141

 Autor 

štočku Postily zůstává záhadný a jen vhodně dokresluje výše zmíněnou problematiku atribuce 

dle monogramu. Štoček se sv. Tomášem (tedy spíše Matějem) je v Postile jediný, který 

monogram VS obsahuje.  

4.5  Atribuce dle specifických znaků dřevořezů od Virgila Solise 
 
Jak bylo napsáno výše, lze se domnívat, ţe Solis mohl být jak malířem, tak rejsarem, případně 

i řezáčem. Umístění monogramu Solise mladšího bohuţel na otázku, jakou roli měl Solis 

mladší při výrobě kniţní grafiky, neodpovídá. V jediném samostatném případu se monogram 

VS vyskytuje vlevo (Výklad na Jonáše proroka), v dalších případech (Diadochos) vlevo, ve 

středu i vpravo. U ostatních titulů zcela chybí. 

Vidíme, ţe se na štočcích často opakují shodné motivy (dekorativní prvky mohly být uvedeny 

na původní předloze, případně je Solis doplnil, kdyţ byl v roli rejsara). Dále si lze všimnout 

shodných šrafur u portrétů a tvary rukou. Šrafury a zručnost v řezbě ovlivňoval svým 

projevem řezáč. Východiskem pro zjištění specifických znaků a techniky tvorby dřevořezů 

byla primárně sledována kniha Diadochos, část jejíţ grafické výzdoby je Virgilu Solisovi 

mladšímu bezpečně připisována. Veškeré níţe zmíněné projevy byly v průběhu práce 

porovnány s dalším signovaným, ale nikde v literatuře nepřipisovaném díle – titulnímu 

dřevořezu pro Výklad na Jonáše proroka.
142

 Z těchto dvou titulů byly vybrány znaky pro 

autora typické. Zjištění typických znaků bylo důleţité i pro odlišení prací Solise a ostatních 

umělců angaţujících se v knize Diadochos. Zkoumáním kniţních ilustrací (signovaných 

monogramem VS) se daly vysledovat tyto znaky: 

Ruce 
Prsty na rukou jsou velice často zobrazovány jako špičaté prsty, bez článků prstů, jen 

s nepatrnou šrafurou. Jako by si s jejich řezáním umělec nevěděl rady nebo ho práce na nich 
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netěšila a chtěl ji mít co nejdříve odbytou.  U propracovanějších scén v Diadochu je na rukou 

přítomna alespoň nějaká šrafura, ale u scén zástupových (bitevních) se umělci pravděpodobně 

námaha nechtěla vynakládat a podobu ruky jen naznačil. Šrafura na paţi je jednoduchá, nikde 

se nekříţí a je vedena jen po jedné straně.
143

  

Šrafura u portrétů 
Velice dobrým srovnávacím materiálem jsou portréty panovníků. Ty jsou v knize Diadochos 

zastoupeny v hojné míře a pro atribuci děl se ukázaly jako velice důleţité aţ stěţejní. Je 

vhodné si všímat zvláště dvou druhů šrafur. Pokud se jedná o větší portrét, šrafura ve tváři 

se kříţí, tvoří stín. V případě menších výjevů se kříţení nevyskytuje, je nutné přihlédnout 

k dalším znakům. Jedním z nich je šrafura v oválu. Stín v levé straně oválu (prostor za 

panovníkovým portrétem) je rovněţ vyjádřen šrafurou, která začíná na levé straně, postupuje 

doprava a za polovinou v pravé horní části se ztrácí. U některých štočků bývá několik 

nekříţených čar umístěno i v pravé části oválu. Pokud totiţ srovnáme různé portréty přítomné 

v produktech humanitního básnictví, nebo portrétních cyklech, šrafury v oválu se 

u  jednotlivých umělců příliš nemění,jak níţe uvidíme na příkladu Jana Willenberga. Proč 

měnit něco tak automatického, jako je šrafování oválu za portrétem? Právě kvůli jisté 

automatičnosti této činnosti lze tyto šrafury pouţít jako dobré vodítko pro atribuci. 

Na závěr se můţeme zaměřit na Ornamenty a výzdobné prvky Vzor pro portrétní cyklus 

panovníků v Diadochu byla Kuthenova kronika,
144

 příp. německé vydání kroniky Hájkovy. 

Rolverkové rámce portrétů a často i portréty samotné však oproti originální předloze byly 

obohaceny o řadu ozdob, ornamentů. Tyto ornamenty a jejich provedení lze tedy spojovat 

s osobou Virgila Solise mladšího.
145

 Jedná se o různé pukly na rolverkových rámech, květy 

růţí či jiné květy. Rovněţ šrafura stupínků, architektonických prvků je vţdy vertikální, 

linie šrafur jsou kladeny těsně vedle sebe.  

Jak jiţ bylo výše zmíněno, další Solisova díla uţ monogram VS neobsahují. Dají se ovšem 

atribuovat v případě, pokud splňují následující dvě podmínky:  

1)  Dílo je vydané ca v období 1570–2. pol. 17. stol., případně je spojeno s aktivitou 

Paprockého nebo Sedlčanského.
146 

2)  Dílo je bez monogramu VS, ale vykazuje specifické znaky umělce.  
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4.6  Úskalí štočků – sekundární pouţití štočků 
 
Oproti původní hypotéze

147
 byla časová hranice posunuta. V titulech předbělohorských 

i  pobělohorských je velice rozšířeno sekundární (terciální) vyuţití dřevořezových štočků. 

Tiskárny si je pravděpodobně půjčovaly nebo je dědily (pohyb štočků Daniela Sedlčanského 

je dosledovatelný aţ k Danielu Michálkovi). Nezřídka se štoček objeví i 80 let po prvním 

pouţití. Někdy se uţ nedá zjistit, jakou cestou se do tiskárny štočky nejpravděpodobněji 

dostaly. Bliţší zjištění okolností získání štočků by moţná pomohlo rozklíčovat i osobnostní, 

případně konfesní vazby mezi tiskaři či kniţními grafiky. Např. Solis i Sedlčanský byli 

protestanté, luteráni. V jednom z děl, Descriptio amplissimae,
148

 vydaných Sedlčanského 

tiskárnou v roce 1615 najdeme štoček, který je spojován s tiskárnou Sixta Palmy 

Močidlanského.
149

 Štoček
150

 je opatřen monogramy HM SM a vročením 1598.
151

 Víme, ţe 

štoček byl jistě pouţit v roce 1600 v Močidlanského Písních křesťanských.
152

 O dalších jeho 

osudech nevíme, aţ v roce 1615 byl pouţit Sedlčanského tiskárnou. Nevíme, jestli Sedlčanský 

štoček odkoupil, nebo byl přenechán. Pro posuzování a atribuci kniţní grafiky konkrétním 

umělcům je tedy nezbytné neomezovat průzkum pouze na tiskovou produkci jednoho tiskaře, 

ale předpokládat, ţe se štočky aţ do naprostého vyčerpání mohly objevit i v tiscích tiskařů 

jiných. 

4.7  Různé projevy grafiků a srovnání s Virgilem Solisem mladším 
 
Po stanovení stylového projevu Virgila Solise mladšího můţeme provést konkrétní srovnání 

s projevy jiných grafiků. Jak jiţ bylo výše řečeno, řada grafiků je reprezentována pouze 

monogramem, tedy se mnohdy můţeme pouze domnívat, kdo byl konkrétním autorem. 

Nezřídka se rovněţ stává, ţe je v jediném kniţním titulu zastoupeno více řezáčů a kniţních 

grafiků, a tedy se opravdu musíme orientovat pouze dle stylu grafiky, často u kaţdého štočku 

zvlášť. Z mnoţství titulů a grafiků byli vybráni především ti, kteří tvořili ve stejném časovém 

období jako Solis a jejichţ grafiky najdeme v titulech podobného ţánru či od stejných autorů 

nebo vydaných stejnými tiskaři.  
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4.8   Jan Willenberg 
 
Z převáţně anonymní tvorby kniţních grafiků se výrazněji prosazuje jméno Jana Willenberga 

(1571–1613). Své dřevořezy tvořil přibliţně ve stejné době a částečně u stejných tiskařů jako 

Solis. Na rozdíl od většiny anonymních grafiků své štočky často opatřoval monogramem IW, 

někdy i letopočtem odkazujícímu k vytvoření štočku. Přesto je vhodné si přiblíţit jeho tvorbu 

a poukázat na případné znaky, které odlišují jeho díla (v nesignovaných případech) od díla 

Solise mladšího. Kniţní ilustraci Jana Willenberga se ve své diplomové práci věnuje Zuzana 

Hlavicová.
153

 Práce se však zaměřuje především na Willenbergovy veduty a ilustrace 

v Harantově Putování.
154  

Naopak chybí charakteristika ostatních typů ilustrací, např. portrétů, 

figurálních dřevořezů.  

Jan Willenberg pocházel z polské Vratislavi. Poté přesídlil na Moravu. Pro tiskárnu 

Milichthalerových v Olomouci vytvořil rozsáhlou grafickou výzdobu včetně několika vedut 

1593) pro titul Bartoloměje Paprockého z Hlohol Zrcadlo slavného Markrabství 

moravského.
155

 Veduty byly upraveny a sekundárně pouţity v titulu Ogrod królewski (Daniel 

Sedlčanský nejstarší, 1599) V letech 1595–1600 byl Willenberg zaměstnán v tiskárně 

premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Od roku 1600 pobýval Jan Willenberg v Praze, 

jeho signované i nesignované dřevořezy najdeme v různých titulech vydaných praţskými 

tiskárnami. Jmenujme tituly jako je Putování aneb Cesta z Království českého do města 

Benátek, od Kryštofa Haranta, vydané roku 1608 tiskárnou Samuela Adama z Veleslavína. 

Tento titul mj. obsahuje první mědirytinu uţitou v české tištěné knize, a to portrét Kryštofa 

Haranta od Egidia Sadelera ml. S tiskárnou Veleslavínskou jsou spojena vydání Büntigova 

cestopisu Itinerarium sacrae Scripturae.
156

 V druhém vydání tohoto spisu (1609) lze na 

alegorické mapě Evropy jako ţeny
157

 opět nalézt Willenbergovu signaturu. Dále můţeme 

jmenovat tisky vydané tiskárnou Šumanskou, často jen jednotliviny typu titulní dřevořez či 

portrét (portrét krále Matyáše, 1611). S tiskárnou Šumanskou je spojován i titul Diadochos, 

vydaný roku 1602 (ovšem tisknut jiţ od roku 1598 tiskárnou Daniela Sedlčanského).
158 

Lze 

usuzovat, ţe spolupráce Sedlčanského a Willenberga pokračovala i v dalších letech, jak lze 

soudit podle titulního dřevořezu Pokuty a trestání přestupníků Boţích od Matěje 
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Poličanského. Další tiskárna, se kterou Willenberg pravděpodobně spolupracoval, byla 

tiskárna Mikuláše Štrausse.
159 

Rokem 1613 se uzavřel i Willenbergův ţivot.  

Nyní se vraťme k Willenbergově uměleckému rukopisu a poloţme si otázku, jaké prvky jsou 

shodné pro jeho dřevořezy, zvláště portrétní a figurální? Willenberg pro svá díla pouţívá 

převáţně nekříţené, lineární šrafury v obličeji. Velice specifickým je u portrétů tvar obočí, 

připomíná větvičku jehličnanu. Všímejme si i stínu v oválu za portrétovaným, opět se skládá 

z nekříţených šrafur. Zde na portrétním dřevořezu
160

 vidíme příklad tvorby Jana Willenberga. 

A zde je pro srovnání dřevořez od Virgila Solise ml. 
161 

4.9  Tiskárna Mikuláše Štrause a monogramista GB 
 
O tiskárně se ve svém článku podrobně zmiňuje Jana Vlachová.

162
 Briefmaler a tiskař 

Mikuláš Štraus působil v Praze od roku 1588 aţ přibliţně do roku 1619, kdy z Prahy odešel 

zpět do Německa. Tiskárna vydávala různé typy literatury, od příleţitostných tisků, přes 

kníţky lidového čtení, ale z její produkce je i slovník
163

 či Chorbuch Charlese 

Luytona.
164

V tiskárně M. Štrause působilo několik kniţních grafiků. Jiţ zmíněný Jan 

Willenberg zanechal své stopy v podobě signovaného štočku v Sumovní kronice.
165

 Další 

štočky vyskytující se v dílně, např. v titulu Hymnorum Sacrorum,
166

jsou opatřené 

monogramem GB.
167

 Dle Jany Vlachové
168

je pravděpodobné, ţe stejný umělec pracoval jiţ 

v  roce 1592 na Postile vytištěné litomyšlským Ondřejem Graudensem.
169

 U výše zmíněného 

monogramisty GB můţeme pozorovat tyto znaky: Šrafura je uţívána převáţně lineární, 

výrazná, kříţí se pouze v silně zastíněných místech. Postavy na dřevořezech mají podobně 

jako u Solise velice jednoduše tvarované ruce. Tím by mohlo dojít k záměně obou autorů, ale 

při komplexním posouzení (s přihlédnutím ke šrafurám především lineárním, nekříţeným), 

lze jisté rozdíly vysledovat.  

Ve Štrausově tiskárně byla vydána i Hájkova kronika v německém překladu.
170

 Kdo byl 

autorem dřevořezů, nevíme. Jana Vlachová se domnívá, ţe se na nich mohl podílet i Jan 

Willenberg. Přejdemeli variantu, ţe Willenberg přesídlil do Prahy aţ v roce 1600 a štočky 
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třeba mohl zaslat, v atribuci poněkud brání to, ţe portréty postrádají typické rysy, které 

najdeme např. v Diadochu.  Portrétní dřevořezy v Hájkově kronice 1596 jsou oproti Diadochu 

značně hrubé, postrádají šrafury pro Willenberga typické. Od celkové grafické výzdoby se 

ovšem výrazněji odlišuje titulní bordura.
171

 Pole s textem obklopují menší rolverková pole 

obsahující výjevy z české historie, označená přibliţným rokem. V horní části vlevo je např. 

praotec Čech s Lechem na Řípu, vpravo pak Libušin soud s vročením 721. Tato bordura jiţ 

odkazuje na řezáče mnohem zručnějšího (hojně uţívá i kříţené šrafury), nicméně jeho identitu 

vzhledem k rozměrům dřevořezu a absenci monogramu určit nelze. Zobrazení krajiny by 

mohlo teoreticky odkazovat na Willenberga, ale rámce, postavy, někdy i jejich velice neumělé 

ruce spíše na Solise. Hájkově kronice v německém překladu byl na tomto místě udělen prostor 

z jednoho důvodu. Jak jiţ bylo zmíněno, byla vytištěna roku 1596. Obsahuje portrétní cyklus 

panovníků, stejně jako později Ogrod królewski či Didochos a ilustračním cyklem i námětem 

je těmto knihám nejvíce podobná. Knihy Ogród i Diadochos obsahují velké mnoţství 

portrétních dřevořezů. Bylo by tedy logické svěřit jejich výzdobu někomu, kdo se jiţ na 

nějakém velkém cyklu dřevořezů podílel. Bohuţel, jak bylo výše zmíněno, cyklus panovníků 

v Hájkovi z roku 1596. Solisově stylu neodpovídá. Musíme tedy přijmout obě varianty. První 

z variant je, ţe se Solis mohl podílet na nějakém dosud neobjeveném ilustračním cyklu a na 

jeho základě byl najat pro práci na Diadochu. Pravděpodobnější je ale varianta, ţe na výzdobu 

Diadochu a později Ogródu królewského byl najat na základě svého malířského umu 

a několika dřevořezů, jedním z nich můţe být i např. bordura Hájkovy kroniky 1596.  

   

                                                 
171

 Obr. 16. 



5  Chronologický soupis kniţní grafiky Virgila Solise mladšího s příklady 

 
Dle výše stanovených kritérií pro atribuci byl vytvořen soupis titulů, na jejichţ výzdobě se 

mohl podílet Virgil Solis mladší. Někdy se dá Solisovi přiřadit pouze jediný štoček v celém 

díle. Atribuce byla prováděna srovnáváním tiskové produkce (různých typů, ţánrů, grafické 

výzdoby) v daném období a následně posuzována dle výše stanovených kritérií. V případě 

nejistého autorství je tato skutečnost uvedena v textu. Do tohoto soupisu nebyl zahrnut kniţní 

dekor. Nezřídka se v jednom titulu nachází štočky od více autorů. Předmětem této práce je 

poukázat především na práci Virgila Solise mladšího a případné ostatní štočky jsou uvedeny 

jen jako srovnání různých grafických stylů.  

5.1  1583 Vita Christi (tiskař Michael Peterle starší) 

 
Jedním z briefmalerů a tiskařů byl Michael Peterle st. Jeho ţivotu a činnosti se ve své 

diplomové práci věnuje Jana Vachová.
172

 Tiskárna byla v provozu přibliţně od 70. let 16. 

století. Po smrti Peterleho staršího přešla do drţení jeho syna, rovněţ Michaela. Fungování 

tiskárny lze vysledovat ca do roku 1610. Jádrem produkce tiskárny bylo především vydávání 

jednolistů.
173 

Portrét Davida Crinita z Hlavačova
174

 se vyskytuje téměř na konci titulu Vita Christi.
175

 Kniha 

od německého autora Johanna Habermanna (1516–1590) pojednává o ţivotě Krista a je 

doplněna dřevořezy s výjevy z jeho ţivota. Štoček
176

se od ostatních štočků ve Vita Christi 

uţitých stylově odlišuje. Šrafura ostatních štočků je převáţně lineární. Rozdílu si povšimla 

rovněţ Jana Vlachová.
177

 Atribuci Solisovi nelze vyloučit vzhledem ke kříţeným šrafurám ve 

tváři, na oblečení, a hlavně postupně se zuţující šrafuře v oválu. Nesmíme ovšem zapomínat, 

ţe styl umělce se mohl vyvíjet nebo variovat. Většina následujících tisků atribuovaných 

Solisovi spadá do let 90., tedy by teoreticky rozdíl 10 let mohl mít na styl vliv. V tomto 

okamţiku bylo vhodné shlédnout tiskařkou produkci Peterleho a pokusit se vyhledat, zda 

předpokládaný Solis (nebo grafik uţívající tento styl šrafur) v produkci Peterleho tiskárny 

                                                 
172

 TVRZNÍKOVÁ, Jana. Ţivot a dílo tiskaře a dřevořezáče Michaela Peterleho (zemř. 1588). Praha, 2016. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí 

práce Voit, Petr. 
173

 VOIT, s. 678, heslo Peterle Michael st. 
174

Tento portrétní štoček se rovněţ vyskytuje jako jednolist ve Sborníku Dobřenského. (č. 46), dle Rukověti se 

ovšem nejedná o volnou grafiku, ale právě o grafiku z knihy Vita Christi, která byla z knihy vyňata a do 

Sborníku vloţena. Údaj převzat z TRUHLÁŘ, s 472, Heslo David Crinitus.  
175

 BCBT, č. 36782. 
176

 Obr. č. 17. 
177

 TVRZNÍKOVÁ, 2016, s. 43. „ Ačkoliv portrét byl otištěn ve spisu Vita Christi, kultivovaná šrafura uţitá v 

portrétu vypovídá o tom, ţe nejde o práci řezáče christologického cyklu z této publikace podepsaného 

monogramem IA“. 



vyskytuje. Nebyl nalezen ani monogram, ani shoda ve šrafuře. Lze tedy předpokládat, ţe (ať 

uţ byl autorem štočku kdokoliv) byl této portrétní dřevořez zadán zvlášť, někomu mimo 

tiskárnu. Je moţné, ţe Crinitus (nebo jiný zadavatel) sám vybral kreslíře/dřevořezáče, který 

štoček vytvořil. Pravděpodobně to nebylo nic neobvyklého. Jak jiţ bylo výše zmíněno, v 16. 

století převládají tituly humanistického básnictví. Jejich grafická úprava je často tvořena jen 

různými typografickými ozdobami, ale často bývá jejich součástí právě i portrétní dřevořez. 

5.2  1596 Vita Christi
178

 (tiskař Daniel Sedlčanský nejstarší) 

 
Zmiňujemeli v kontextu se Solisem Daniela Sedlčanského, míníme tím tiskaře Daniela 

Sedlčanského nejstaršího. Daniel pocházel ze Sedlčan, od toho je odvozen jeho přídomek. 

Nejdříve byl tovaryšem u Jiřího Melantricha, a pak provozoval vlastní ţivnost. Tiskárnu 

provozoval v letech 1582–1613, po jeho smrti přešla na syna, rovněţ Daniela Sedlčanského. 

Působení tiskárny lze vysledovat aţ ke konci 17. stol. Mezi produkty tiskárny Daniela 

Sedlčanského můţeme zmínit tituly humanistického básnictví, nebo díla spojená 

s Bartolomějem Paprockým z Hlohol. 

Titul Vita Christi byl vytištěn roku 1596. Na obdélníkovém titulním dřevořezu 
179

 jsou 

v rozích zachyceni 4 evangelisté se svými atributy. Matouš s andělem, Marek se lvem, Lukáš 

s býkem a vpravo dole Jan s orlem. Ve středu oválného rolverkového rámu je zobrazen 

Kristus jako vládce světa (Pantokrator) a zároveň vítěz nad ďáblem (viz rohatá hlava vlevo) 

a smrtí (viz kostlivec). Nad Kristovou hlavou se vznáší dva cherubíni, po stranách zeměkoule 

se nachází dvě klečící a modlící se postavy. V jejich zobrazení je patrná určitá individualita, je 

moţné, ţe reprezentují konkrétní osoby. V úvahu připadá Johannes Mathesius (1504 Rochliz–

1565 Jáchymov), luterský kněz, autor titulu. 

Znaky odkazující na autorství Virgila Solise mladšího: Jedná se o titul vydaný Danielem 

Sedlčanským v období, kdy lze předpokládat spolupráci s Virgilem Solisem mladším. Dalším 

významným prvkem pro atribuci můţe být rolverkový rám, který je zdoben růţemi. Na rámu 

jsou rovněţ stínované pukly, tedy výzdobné prvky, které Virgil Solis mladší s oblibou 

pouţíval. A nakonec se zaměřme na ruce, u rukou apoštolů je patrná jistá špičatost prstů, jsou 

velice neuměle zpracovány. 
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5.3  1598 Nová kratochvíle
180

(Tiskař Daniel Sedlčanský nejstarší)  

 
V tomto titulu se poprvé ve spojitosti se Solisem setkáváme s autorem Bartolomějem 

Paprockým z Hlohol. Paprocký se narodil v Polsku kolem roku 1543. Pocházel z méně 

majetné šlechtické rodiny a v 70. letech jako člen diplomatického poselstva cestoval do 

Turecka. V tomto období, zvaném období polsk, psal díla z prostředí polské šlechty, většinou 

s mravoučným námětem. Jmenujme např. Panoše (1575) či Hejtmana, krále a senátora 

(15781579). V 80. letech musel Paprocký z politických důvodů Polsko opustit a aţ do roku 

1610 pobýval v Čechách a na Moravě. V tomto období českém ţil na dvorech šlechticů 

a později získal ochranu olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Nejprve psal 

Paprocký polsky, později tvořil jiţ česky. Častým námětem jeho tvorby bylo např. varování 

před tureckým nebezpečím, ale rovněţ díla historicky a heraldicky zaměřena, jako je např. 

Diadochos. V posledních desetiletích 16. stol. se Paprocký vracel opět k námětům 

mravoučným. Do tohoto období spadá i Nová kratochvíle, třídílný soubor renesančně 

laděných moralistických a satirických veršů, zaloţených na starších spisech Paprockého. 

Paprocký se roku 1610 vrátil do Polska, a v tomto krátkém druhém období polském tvořil aţ 

do své smrti 27. prosince 1614.
181 

Nová Kratochvíle má celkem tři samostatně vydané části. První část se nazývá Nová 

Kratochvíle, s kterou tři Bohyně totiţ, Juno, Pallas a Venuše na svět přišly a byla vytištěna 

v roce 1597 Annou Šumanovou.
182

 Další díl, Jiná částka nové kratochvíle, s kterou bohyně 

Venuše na svět vyšla, byl vydán Danielem Sedlčanským v roce 1598. Třetí díl, Nová 

kratochvíle, s kterou Pallas na svět přišla, 
183

 byl opět vydán v Šumanské tiskárně, tentokrát 

u Jana Šumana a dědiců v roce 1600. Pokud se všechny tři tituly v něčem výrazně odlišují, je 

to vţdy štoček, který zobrazuje příslušnou bohyni s jejími atributy. Při bliţším pohledu je 

patrno, ţe jsou dřevořezy vytvořeny různými autory. Ţádný z dřevořezů neobsahuje 

monogram. V případě Virgila Solise si můţeme povšimnout především štočku obsahujícího 

výjev Venuše a Amora z druhého dílu vydaného Danielem Sedlčanským.
184 

Znaky odkazující na autorství Virgila Solise mladšího: Jedná se o titul vydaný Danielem 

Sedlčanským v období, kdy lze předpokládat spolupráci s Virgilem Solisem mladším. Dále si 

můţeme povšimnout růţe ve vlasech Venuše, typického dekoru pro Solise ml. Dále si 

                                                 
180

 Knihopis č. K06846. 
181

 PETRŮ, s. 79.  
182

 Knihopis č. K06845. 
183

 Knihopis č. K06847. 
184

 Obr. 19. 



můţeme povšimnut četných kříţených šrafur, kulatých očí, obličeje. Dekor, který se v knize 

vyskytuje, pravděpodobně Solisem vytvořen nebyl. I kdyţ stylem by odpovídala světlost 

a plastičnost motivů, při opravdu dobrém zvětšení vidíme, ţe bylo uţito pouze lineárních 

šrafur. To je pro Solise netypické, vţdy uţívá rovněţ i šrafuru kříţenou. Je ovšem moţné, ţe 

u takto drobných motivů kříţenou šrafuru neuţil záměrně. Bez nálezu štočku opatřeného 

monogramem nelze vlysy zcela s jistotou atribuovat. Vlysy
185

 často najdeme sekundárně uţité 

v Sedlčanského gratulační poesii. Pro úplnost dodejme, ţe kruhové medailony s dřevořezem 

bílé linie, které se vyskytují v knize, Solisovu stylu rovněţ neodpovídají. Sekundárně jsou 

některé z nich uţity v Ogródu Królewském.
186 

Jen pro srovnání je zde uváděn i štoček Pallas Athény
187

(z knihy Nová 

kratochvíle)
188

vytištěné roku 1600 u Šumanů. I kdyţ dekor v knize zůstal velmi podobný 

s tiskem Sedlčanského (včetně titulního listu), na vytvoření postavy Pallas Athény byl 

evidentně angaţován jiný grafik s odlišným výtvarným projevem. Podobný výtvarný projev 

(tedy lineární šrafura) je patrna i u Bohyně Juno,
189

 z úvodního dílu, Nová kratochvíle, 

s kterou tři bohyně… Je pravděpodobné, ţe jednotlivá tiskárna měla k dispozici svého řezáče, 

příp. grafika, a jeho sluţby vyuţila. V případě Sedlčanského tiskárny byl autorem Virgil Solis 

mladší.  

5.4  1599 Ogród królewski 
190

 (Tiskař Daniel Sedlčanský nejstarší) 

 
Tento Paprockého spis je psán v polštině, ale vytištěn u Daniela Sedlčanského. Podobně jako 

Diadochos přináší soupis a vyobrazení panovníků a šlechticů, tentokrát ale z polského 

prostředí. Pokud bychom vycházeli z chronologie vydaných tisků, tak Ogród królewski je 

první rozsáhlejší dílo, které Solis u Sedlčanského vytvořil. (Nepočítámeli jiţ zmíněné 

dřevořezy, které ale nikdy nezdobily celou knihu a omezovaly se pouze na titulní list nebo 

jedinou ilustraci.) Dílo splňuje veškeré podmínky zmíněné výše, zvláště šrafury u portrétů, 

dále pak dekorace (růţe, květy). Virgil Solis je tvůrcem převáţné většiny ilustrací v knize 

(různě se opakují). V celém díle není jediný monogram. Pro lepší představu zde poukáţeme 

na různé typy štočků, které se v Ogródu vyskytují. Tento přehled je pouze ilustrační (celkově 

je velice rozsáhlý, počítámeli i variabilitu rámečků a jejich výplní). Příklady budou uvedeny 
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pro portréty i ostatní obsahy štočků. Ogrod królewský obsahuje několik typů ilustrací. 

S některými sekundárně pouţitými štočky se můţeme setkat i v Diadochu. 

Portrétní typ 1 Všimněme si, ţe u tohoto typů portrétu tvoří portrét s rámem nedělitelný 

celek. Kaţdý rám je jiný, s odlišnou výzdobou. Celkem se v Ogródu vyskytuje přibliţně 71 

různých portrétů typu 1. Řada z těchto portrétů byla sekundárně vyuţita i v knize Diadochos. 

Např. zde, u portrétu
191

 si lze povšimnout stejného typu šrafury jako v Diadochu (hustá, 

kříţená, která směrem zleva doprava slábne), oko je kulaté, řasy směřují k obočí, a navíc je 

přítomen i výzdobný prvek pro Solise typický, tedy růţe. Většina portrétů se v textu opakuje 

nebo (jak jiţ bylo zmíněno) se objeví i v knize Diadochos. Výjimkou je jediný, který připadá 

ţeně, kněţně, Wandě.
192

 Tento štoček je v knize zastoupen pouze jednou. Nejčastěji pouţitým 

portrétním štočkem je asi tento portrétní štoček, 
193

 který poslouţil jako ilustrace pro různé 

vládce minimálně na pěti místech. 

Portrétní typ 2 Tyto portréty se od prvního typu odlišují tím, ţe rám a obsah jsou oddělitelné. 

Dají se tedy libovolně kombinovat s libovolným obsahem, některé z nich nalezneme 

sekundárně pouţité i v knize Diadochos. Rámů se v Ogródu vyskytuje 6 typů, pro snazší 

orientaci byly rozděleny dle středového prvku. Můţeme tak odlišit: 1) rám s růţí 
194

2) rám 

s divým muţem a ulitou
195

3) rám se lví hlavou nahoře,
196

 rovněţ pouţit i v Diadochu
197

 4) 

rám s včelou 5) rám prostý, rolverkový (bez středového prvku) 6) rám s netopýrem.
198 

5.5  1601. Artikule
199

 (tiskař Daniel Sedlčanský nejstarší)  
 
Artikule byly administrativní ţánr, který přinášel informace ze zemských sněmů. Jak jsme jiţ 

uvedli výše, byly tištěny v období 16. 19. století.  

V Artikulích od Sedlčanského si všimněme titulního dřevořezu
200

: Na Solise odkazují šrafury 

rukou, styl rolverkového rámu. Alegorické postavy vlevo Víra, vpravo Naděje, dále pak 

horizontální šrafury na odstavcích. Dále tisk obsahuje štoček s českým lvem,
201

který lze 

Solisovi připsat na základě šrafur uvnitř oválu. Vlevo hustě kříţené, směrem doprava se 
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vytrácí. Stínový rolverkový rám. Tento štoček byl ještě několikrát pouţit u Daniela Michálka 

v roce 1682 v Kníţce o zámcích a hradech
202

 a v roce 1689 rovněţ v Artikulích.
203

 V závěru 

tisku se nachází dva erby obklopené alegorickými postavami ctností. Erb Jana 

z Klenoweho.
204

 V rozích personifikované postavy představující (zleva) Moudrost, Sílu 

(nahoře) a dole Zdrţenlivost a Víra. Dále Erb Bohuslava z Michalovic.
205

Alegorické postavy 

v rozích jsou Víra, Spravedlnost, Naděje, Láska.  

Na všech výše zmíněných erbech a postavách si můţeme všimnout šrafur rukou či 

výzdobných prvků (růţe). 

5.6  1601 O bitvě Zikmunda Bátoryho 
206

 (Tiskař Jan Šuman) 
 
Tento titul byl vytištěn v tiskárně Šumanské. Vznik tiskárny je spojen se jménem Jana 

Šumana (zemř. 1594), který do Prahy přišel z Německa, moţná z okolí Lipska. Tiskárna 

fungovala pravděpodobně od roku 1585. V dalších letech mezi tiskaři nalezneme i Annu 

Šumanovou (ca do 1600), pak tiskárna přechází na Jiřího Závětu ze Závětic. Podrobně se 

tiskárně věnuje Petra Večeřová ve své knize Šumanská tiskárna. Konečným rokem fungování 

dílny je rok 1625. Tiskárna během své existence vydala asi 570 tisků, ve kterých převaţují 

broţurky humanistického básnictví.
207 

V tomto titulu je Solisovi připisován portrét vousatého rytíře,
208

 který je součástí broţurky. 

Portrét rytíře je signovaný VS. V tomto případě však nebyl portrét vytvořen pro tento titul, ale 

jedná se o sekundární pouţití štočku z knihy Diadochos. 

5.7  1602 Diadochos 
209

(Tiskař Daniel Sedlčanský nejstarší a Šumanská tiskárna) 

 
Další z výrazných historických děl Paprockého z Hlohol je Diadochos. Diadochos je 

v podstatě jediný titul, který obsahuje kniţní grafiku opatřenou monogramem VS a je 

spojován s činností Virgila Solise mladšího. Diadochos byl nejprve tisknut Danielem 

Sedlčanským, ale později byl jeho tisk zastaven arcibiskupem Zbyňkem z Dubé.
210

 Důvodem 

bylo včasné nepředloţení částí tisku k cenzuře. Tisk Diadochu byl zastaven pravděpodobně 
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před 30. říjnem roku 1600, protoţe toho dne vznesl Sedlčanský prosbu k arcibiskupovi, aby 

tisk opět povolil. Jak Sedlčanský, tak i Paprocký se na vydání finančně podíleli, jak se 

dozvídáme právě z textu odvolání Sedlčanského:
211

„Kniha aneb kronika Česká k vytištění od 

Bartholoměje Paprockého, kteréţ kdyţ částka vytlačena byla, z poučení Vaší kníţecí milosti 

jest zastavena, a aţ posavad v tom zůstává z příčiny, ţe by bez dovolení a ukázání Vaší kníţecí 

milosti se tiskla. Já k nemalé škodě jsem přišel, zvláště v těchto obtíţnostech a drahotách, a to 

vše mimo naději mou. … I poněvadţ on Bartholoměj Paprocký také nemalý náklad na figury 

a  malíře učinil a činí, coţ jiţ jeho jako do osmi set stojí…“ Některé natištěné archy 

a  pravděpodobně i štočky byly přeneseny do tiskárny Šumanské. Jak dále Petra Večeřová 

uvádí, nevíme, kdo nechal Diadochos vydat v Šumanské tiskárně. Mohl se tak rozhodnout 

Paprocký či Sedlčanský nebo byl moţná celý náklad zabaven. Dílo bylo nakonec roku 1602 

vydáno právě v Šumanské tiskárně.
212

 Pro tuto práci a popis grafického díla Virgila Solise je 

na tomto místě vhodné zmínit, ţe se tedy začátky jeho práce na dřevořezech Diadochu 

posunují minimálně do roku 1600 (protoţe Paprocký jiţ vynaloţil nemalý náklad na figury) 

nikoliv aţ do roku 1602, kdy byl Diadochos kompletně vydán. Rovněţ štočky s monogramem 

VS se vyskytují jiţ od první knihy Diadochu.  

Spis čítá přes 800 folií. Ilustrace v textu se dají rozdělit do několika skupin, jak ve svém 

příspěvku k výzdobě Diadochu poznamenala Petra Večeřová.
213

 Jedná se především o portréty 

panovníků.
214

 Portréty panovníků tvoří významnou část knihy Diadochos. Jejich rámce (na 

rozdíl od výše zmíněného Ogródu) oddělitelné nejsou. 

Dále v knize najdeme výjevy z české historie, zde např. zachycen Přemysl s Libuší.
215

 

Následují portréty pánů a rytířů a erby – s pověstmi, které získání erbu předcházely. Veduty 

měst, které jsou rovněţ součástí, jsou signovány monogramem IW, tedy jsou dílem Jana 

Willenberga. Najdeme i řadu dalších štočků, které nejsou svázány s dějem a libovolně se 

opakují, jedná se např. o různé bitvy, drobný dekor. Signatura V s navléknutým S se většinou 

nalézá v levém dolním rohu (tím by odkazovala na kreslíře, inventora). Solis byl však 

s velkou pravděpodobností i řezáč. Mimo monogramů Solise a Willenberga nalezneme ještě 

monogram CE, kterého si povšiml jiţ Dolenský
216

 a povaţuje ho řezáče erbů. Monogram 

zmiňuje i Petra Večeřová,
217

 rovněţ bez atribuce konkrétní osobě. 
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5.8  1602 Postila evangelická
218

 (Dráţďany, vydal Daniel Sedlčanský nejstarší) 
 
Postila Martina Philadelfa Zámrského byla Sedlčanským vydána jiţ v roce 1592.

219
 Toto 

vydání je 2., vydané v Dráţďanech roku 1602. Pouţitý ilustrační aparát zůstává aţ na výjimky 

shodný s vydáním z roku 1592, dřevořezové štočky jsou místy signované zkratkou MI
220

 

a HH.
221

 U vlysů
222

 v rámcových částech by se dalo předpokládat Solisovo autorství. 

Odpovídalo by tomu mnoţství kříţených šrafur i styl. Dále v knize najdeme erby Trčků, 

Štenberků, Smiřických a Erb Kaplířů ze Sulevic. Právě u Erbu rodu ze Sulevic
223

 by se dalo 

rozhodnout o Solisově autorství dle šrafur a zvláště šrafur v oválu, které jsu v levé části hustě 

kříţené a směrem do pravé části oválu se ztrácí.  

V předmluvě rovněţ nalezneme portrét Zámrského,
224

 autora Postily. Styl vyobrazení (en 

face) odpovídá módě vrcholné renesance.
225

 U tohoto portrétu můţeme předpokládat Solisovo 

autorství. Je pravděpodobné, ţe štoček pro Postilu nechal vytvořit Daniel Sedlčanský.  

 

Znaky určující Solisovo autorství jsou tyto: Nechybí šrafura v oválu, která se postupně 

ztrácí (stejná byla vidět např. u Diadochu, Ogródu). Oči Zámrského jsou kulaté, blízko obočí 

(coţ můţe souviset s fyziognomií), na rolverkovém rámu je pouţita jako výzdobný prvek 

květina. Na nápisové pásce portrétu je uvedeno „SACER MARTINVS PHILADELPHVS 

ZAMRSCENVS ÆTATIS SVÆ 42.“ Postila se skládá se ze dvou dílů, v druhém díle je jako 

titulní dřevořez pouţit štoček z Vita Christi, 1596.
226 

5.9  1604 Růţenec neb Ţaltář
227

. (Tiskař Jiří Handl)  
 
Moţná překvapivě je zde uváděn titul Růţenec neb Ţaltář blahoslavené rodičky Boţí 

a vţdycky Panenky Marie. Titulní dřevořez 
228

je součástí knihy vydané v Olomouci roku 1604 

u Jiřího Handla.. V horní části vpravo je zobrazeno peklo, vlevo zástupy blaţených. Kolem 

oválu s textem jsou vyobrazeni čtyři zemští patroni: Vojtěch (biskup s berlou), Václav 

(s kníţecí korunou, praporem s orlicí), níţe vlevo pak sv. Zikmund (oděn jako král) a vpravo 
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dole sv. Vít (s knihou a kohoutem).
229

 Ve spodní části  se nachází rolverkový rámec zdobený 

květinami a diamantovými růţemi. Je signován monogramem EHVS. Petr Voit 

v Encyklopedii knihy uvádí, ţe monogram pravděpodobně patří dvěma umělcům, tedy EH 

(autorovi většiny ilustrací v knize) a VS (moţná Virgilu Solisovi mladšímu).
230

 Při bliţším 

průzkumu bordury se opravdu lze přiklonit k tomu, ţe Virgil Solis borduru (její části) vytvořil. 

Správně hovoříme o „částech bordury“, protoţe do rámce bylo druhotně zasahováno. Pro 

zjištění rozsahu Solisovy práce je nezbytné porovnání titulního dřevořezu s ilustracemi 

v knize (signovanými EH, někdy s letopočtem 1602). Kdyţ přihlédneme k typickým 

Solisovým znakům, dojdeme k následnému zjištění: Monogram VS vidíme v pravém dolním 

rohu. Je vyryt ve stejném stylu jako monogram EH. Proč byl do bordury umístěn, nevíme. 

Moţnou odpověď nabízí pohled do levého roku rolverkového rámu. Při opravdu důkladném 

zvětšení uvidíme jiný monogram VS,
231

 který se nachází vpravo od růţe a mnohem více 

odpovídá stylu Virgila Solise mladšího. Částečně je patrno, jak vrchní oblou písmene 

S zasahuje do bílé části dřevořezu.
232

V hesle Encyklopedie je dále uveden odkaz na 

sekundární vyuţití tohoto štočku pro tisk z roku 1673.
233

 Kdyţ se opět zaměříme na místo 

vedle levé růţe, neuvidíme uţ nic.
234 

U štočku z roku 1604 nevíme, proč k zásahu do původního dřevořezu došlo. Je 

pravděpodobné, ţe grafik EH si původní signatury všiml a z kolegiality (nebo jiného důvodu) 

ji svým stylem přenesl do pravé části štočku. K této úpravě mohlo dojít v období před rokem 

1602 (signatura na většině štočků signovaných EH) aţ do roku 1604. Vzhledem k existenci 

staršího monogramu a absence štočků řezaných Solisovým stylem je velice nepravděpodobné, 

ţe by oba umělci pracovali na titulu současně. Jakým způsobem se mohl štoček dostat do 

Olomouce, je nicméně tématem pro další bádání. Tiskárna Jiřího Handla uţívala štočky 

z mnoha zdrojů.
235

 Nemůţeme vyloučit variantu zakoupení štočku ani to, ţe mohl být např. 

součástí fundu tiskárny Jiřího Olivetského z Olivetu (štočky z Milichthalerovy tiskárny byly 

získány aţ v roce 1617).
236 

Výše v textu práce byla naznačena moţnost, ţe i ke štočkům signovaným monogramem VS je 

potřeba přistupovat kriticky (vzhledem k moţnému importu ze zahraničí). V tomto případě je 

však vhledem k čistě bohemikálnímu import vyloučen. 
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 Viz VOIT, s. 341, heslo Handl, Jiří.  
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Specifické znaky umělce: I kdybychom nevěnovali pozornost monogramu VS, některé 

postavy a jejich šrafury vykazují potřebné znaky pro atribuci Virgilu Solisovi mladšímu.. 

Výzdobný prvek růţe byl zmíněn výše. Nicméně, stylu odpovídají jen subtilněji vyryté 

postavy patronů a výzdoba rámce. Zvláště vyrytí cherubíni odpovídají výzdobě celého titulu, 

tedy tvorbě monogramisty EH. 

5.10  1606 Výklad na Jonáše proroka
237

 (Tiskař Daniel Sedlčanský nejstarší) 
 
Daniel Sedlčanský vydával řadu kázání luterského kazatele Václava Štefana (1565–1621). 

Kázání vycházela v osmerkových publikacích, s jednotnou grafickou úpravou. Titulní list 

s titulním dřevořezem, v textu zvýrazněné začátky kapitol, případně vlysy. Dřevořez 

zachycuje známý příběh proroka Jonáše, který nešel kázat o Boţím trestu do Ninive, nýbrţ se 

vydal s námořníky na moře.
238

 Poté, co Hospodin rozpoutal bouři, byl Jonáš označen 

ostatními námořníky za viníka a byl vhozen přes palubu (zachyceno v pozadí, v levé části 

s lodí). V moři byl spolknut velrybou, ale po nějaké době byl opět vyvrhnut, aby mohl ve 

svém prorockém díle pokračovat. Schéma a kompozice výjevu nejsou nijak inovativní. Ale je 

zajímavé, ţe Solis mladší zvolil kompozici odlišnou od ztvárnění svého otce v Biblische 

Figuren.
239

 Tam
240

 je centrálním prvkem usychající fíkovník, zatímco zde Jonáš a velryba. Jak 

jiţ bylo zmíněno výše, dřevořezy z Biblische Figuren byly v Čechách velice oblíbené 

a známé, často slouţily jako předloha pro sgrafitovou výzdobu.  

Ve stejném období Sedlčanský vydával i jiná Kázání od Václava Štefana na různé proroky 

(Nahum, Abakkuk, Sofoniáš), ale jejich titulní dřevořezy jsou mnohem neumělejší a zároveň 

nevyţadují takovou spojitost s obsahem, jako je tomu např. u Proroka Jonáše. Dá se říci, ţe 

ostatní titulní dřevořezy měly spíš zástupnou funkci, zatímco k Jonášovi velryba patří a bylo 

vhodné ji na titulní dřevořez dodat. Je tedy velice pravděpodobné, ţe tento dřevořez si nechal 

Sedlčanský od Solise vytvořit přímo pro tento titul. 

 

Znaky umoţňující atribuci Virgilu Solisovi mladšímu: Jedná se o titul vydaný Danielem 

Sedlčanským v období, kdy lze předpokládat spolupráci s Virgilem Solisem mladším. Jedním 

ze znaků je monogram VS v levé části, dále si můţeme všimnout četného uţití kříţené 

šrafury. Následuje špičatý tvar prstů u rukou. 
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Výklad na Jonáše proroka je druhým vydáním titulu u Sedlčanského. Knihopis zaznamenává 

ještě dřívější vydání ca z roku 1600.
241

 Jediný dochovaný unikátní svazek se nachází 

v knihovně Husova domu a bohuţel je defektní, chybí u něj titulní list. 

 Lze se jen domnívat, ţe Virgil Solis vytvořil tento titulní list pro první vydání a v roce 1606 

byl jen sekundárně pouţit. Ostatním typografickými prvky (iniciály, pouţité vlysy) se vydání 

1606 odlišuje od vydání z roku 1601 (pouţité iniciály z Proroka Jonáše 1600 jsou shodné 

např. s Postilou 1602).  

5.11  1676 Evangelia a Epištoly
242

 (Tiskař Daniel Michálek)  

 
Daniel Michálek byl jedním z posledních majitelů tiskárny Daniela Sedlčanského. Vzhledem 

k šetrnosti tiskaře je i u tohoto titulu pouţit ilustrační cyklus, který byl vytvořen 

pravděpodobně na konci 16. století. Výjimkou v cyklu je tento štoček
243

 (dva andělé 

s kalichem a nápisem „Jehovah“), který se nachází asi v polovině díla. Od ostatních pouţitých 

štočků se jiţ na první pohled odlišuje velikostí a stylem šrafur. Kromě šrafur připomíná 

Solisovu tvorbu dekor kalicha (dekor růţe).  

5.12  Virgil Solis a jeho vliv na panovnické ilustrační cykly 
 
Český ilustrační panovnický cyklus se v literatuře objevuje jiţ od dob Kuthenovy kroniky. 

Přes Kuthenovu kroniku se přenesl do Diadochu a z Diadochu do dalších titulů.
244

 Jedním 

z umělců, kteří knihu Diadochos měli ve své osobní knihovně, byl např. Karel Škréta.
245

 

V knize Imago principum Bohemiæ
246

 se vyskytují rytiny panovníků, které nakreslil Karel. 

Škréta a vyryl Jan Kašpar Dooms. Zde výřez z mědirytiny, Václav IV.
247

 v porovnání 

s Diadochem. 
248

  

Při zkoumání Solisova díla byla pozornost zaměřena i na volnou grafiku. Volná grafika je 

shromáţděna v grafické sbírce Národní galerie. Naneštěstí je velká část autorů grafik uváděna 

jako anonym konce 16. stol. či rytec 17. stol, bez bliţšího popisu. Z kategorie „anonym 17. 

stol.“ byl vybrán panovnický cyklus, který by svým námětem mohl odpovídat V. Solisovi. 

Vybrané mědiryty obsahovaly jména českých panovníků – Borivorius, Bretislaus. Stejný 

cyklus je zařazen rovněţ jako volná grafika i v Bildarchiv Austria. Protoţe některé vídeňské 
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exempláře obsahovaly nápis „Azelt“,
249

 bylo zjištěno, ţe se nejedná o volnou grafiku, nýbrţ o 

součást knihy Der Herzogen und Königen in Böhmen,
250

 vydané v Norimberku roku 1685. Je 

zajímavé vidět, ţe dekor uţitý v Diadochu se volně přenesl do dalšího titulu. Nevíme, přes 

jaký titul k přenosu rytin došlo, zda přímo z Diadochu, anebo výše zmíněného Imaga.  
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6  Závěr 
Tato diplomová práce si kladla za cíl přiblíţit ţivot a dílo Virgil Solise mladšího. Díky 

informacím z různých zdrojů můţeme konstatovat, ţe Virgil Solis mladší byl podobně jako 

řada jeho současníků (a stejně jako jeho otec i sourozenci) všestranný umělec.  

V období před rokem 1593 se mohl intenzivněji věnovat jak malbě, tak např. návrhům 

designu skleněných číší nebo zdobení zbraní. Předpokládejme ale, ţe byl hlavně malířem, 

moţná i se svou vlastní dílnou a tovaryši. Nicméně, v porovnání např. s jen o málo starším 

Bartholomeem Sprangerem (jehoţ kariéra a sbírání zkušeností se odehrávaly ve Francii, v 

Římě, Vídni a v Praze) je Solisova malířská kariéra podstatně chudší. Z jeho malířské činnosti 

se nic nedochovalo, případně dosud nebylo atribuováno. Výjimkou je snad jen výše 

zmiňovaná freska Nanebevzetí Panny Marie původně v chrámu sv. Víta. Rovněţ musíme 

konstatovat, ţe ve výstavních katalozích ani publikacích o umělcích rudolfinské Prahy se 

Solisovo jméno nevyskytuje. Jediné informace o jeho malířské činnosti tak získáváme pouze 

z dokumentů týkajících se sporů s cechy. Moţná je ale dobře, ţe jsou dochované alespoň 

dokumenty tohoto typu. V prvních kapitolách této práce byl např. zmiňován Abraham Merten, 

švagr Virgila Solise mladšího. Abraham Merten měl jistě v rámci cechu dobré postavení. 

Vţdyť se zaručil i za svého švagra, Ondřeje Solise. Přesto se z historie naprosto vytratil 

a  rovněţ (aţ na několik rytin signovaných VS
251

 a výše citovaný zápis v cechovní knize) více 

památek po své existenci nezanechal. Praha byla opravdu kulturním a uměleckým centrem 

s velkým mnoţstvím malířů (soudě dle cechovních knih), ale je téměř nemoţné o nich získat 

nějaké bliţší informace.  

Další etapa Solisovy činnosti je spjata především s kniţní grafikou. Moţná jiţ za své malířské 

kariéry příleţitostně tvořil portrétní dřevořezové štočky, jak můţeme vidět např. na štočku 

Davida Crinita z Vita Christi. Stěţejní pro Solisovu tvorbu je aţ spolupráce s tiskárnou 

Daniela Sedlčanského nejstaršího. Rozhodně to byla spolupráce intenzivnější neţ s tiskárnou 

Šumanskou.
252

 Z této spolupráce pochází výzdoba Ogródu królewského či jiţ zmiňovaného 

Diadochu. Zajímavý je i portrét Zámrského z Postily 1602. Jedním z posledních štočků 

potvrzující spolupráci Solise a Sedlčanského je štoček Jonáše a velryby z Výkladu na Jonáše 

proroka. K hledání odpovědi na otázku, jaký byl Solis umělec a zda výrazněji mohl zasáhnout 

i do dalších oblastí grafiky, můţeme vyuţít poznatek Antonína Dolenského. Ten ve svém 

článku píše, ţe „Vliv německý je patrn na jeho [Solisově] práci. Téţe doby byl v Praze 

obdivován směr škol vlašských a nevraţivost novoměstských malířů mohla prýštiti i z tohoto 
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rozporu uměleckého.“
253

 Pokud bychom tuto větu vzali doslovně, vychází nám, ţe Solisova 

tvorba neodpovídala prosazovanému módnímu stylu. Kde se však Solis mohl bezpečně 

uchytit, uplatnit a realizovat, byla právě oblast kniţní grafiky, a to konkrétně dřevořezu. Móda 

do této oblasti pronikala velice pomalu, zda vůbec. Umělci vlašského stylu se pravděpodobně 

sdruţovali kolem Jacopa, nebo později Ottavia Strady. Vzhledem ke zkoumání tištěné 

produkce poslední třetiny 16. stol. a zač. 17. stol. je zjevné, ţe spolupráce se Sedlčanským 

byla asi vrchol Solisovy grafické tvorby. Musíme rovněţ konstatovat, ţe pokud kniţní grafik 

svá díla důsledně neopatřoval monogramem, je obtíţné je atribuovat. Seznam Solisových 

prací (zde uvedený) je jistě soupisem značně neúplným. Stejně jako neznáme přesně začátek 

Solisovy kniţní tvorby, neznáme ani datum, kdy svou grafickou činnost ukončil. 

Velice zajímavý problém představuje i cirkulace štočků v různých tiskárnách. Při zkoumání 

tisků ve výše zmiňovaném období (ca 1570–1680) bylo jasně vidět, ţe u většiny tiskařů 

nehrálo v případě pouţití stáří štočků významnou roli. Hlavní bylo dodat alespoň nějaký 

ilustrační doprovod. Šlechtic či humanista (typu Strada) si knihy splňující estetickou normu 

mohl sehnat v zahraničí, případně nechat vytisknout. Čtenář většinový (měšťan některého 

z  Měst praţských) jako příjemce tisku byl pravděpodobně spokojen, neměl větší nároky na 

estetiku. Jak jinak si lze vysvětlit, ţe v 80. letech 17. stol. Daniel Michálek vydal Postilu, kde 

se vyskytoval ilustrační cyklus odhadem 100 let starý…  

Při výzkumu fundu tiskáren by bylo jistě zajímavé netřídit štočky jen podle námětů, ale i 

podle odlišných stylů šrafur.  Tím by bylo moţné lépe identifikovat styly různých dřevořezáčů 

Velice by to usnadnilo případnou atribuci konkrétnímu umělci, popř. k vhodnému doplnění 

jeho profesní kariéry. V této práci je opravdu jen malý zlomek, reprezentující různé tiskárny. 

Dá se říci, ţe u pozdějších tisků, a zvláště u mědirytin není problém anonymity a absence 

monogramů tak rozšířený jako u dřevořezů. Můţeme předpokládat, ţe Solis byl jak 

inventorem, tak i řezáčem. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, při zkoumání tvorby 16. stol. je nadále vhodné zachovávat 

obezřetnost. Monogram VS byl (v Norimberku) nejen monogramem Virgila Solise staršího, 

ale zároveň i značkou dílny. Značkou, která byla známá a populární. Monogram VS 

vyskytující se v praţských tiscích pravděpodobně patří Virgilu Solisovi mladšímu. Jahn i 

později Dolenský Solise přiřadili k Diadochu od Paprockého zcela bez pochyb. Nicméně 

nesmíme zapomínat, ţe se z pramenů prozatím vytratila rodina Abrahama Mertena, malíře, 

který ţil v Praze a byl obeznámen s fungováním dílny v Norimberku. A nejen to, i on sám 
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signoval díla monogramem VS. Merten mohl v podobné tvorbě pokračovat i v Praze. On 

anebo jeho rodina (mělli). Zvláště v případě uţití jednotlivých štočků s monogramem VS 

můţeme jen těţko odhalit jejich původ a historii. Jedním z příkladů je např. štoček 

s monogramem VS uţit ve Wujkově postile. 

Lze jen spekulovat, jak důleţitá, či nedůleţitá byla konfese v Solisově ţivotě. Ovlivňovala 

spolupráci s tiskaři? Nebo zakázky na portrétní dřevořezy? Moţné to je, ale neexistuje 

dostatek podkladů pro objektivní závěr.  

Poslední známá Solisova aktivita je vytváření plánu Prahy společně s Šimonem Podolským 

z Podolí. Jejich spolupráce končí neúspěchem roku 1614, pro zjevnou Solisovu neochotu se 

vyměřování Prahy dále věnovat. S odkazem na článek Dolenského a jím zmiňované archivní 

prameny lze Solisův skon posunout aţ k roku 1623. Zda se v této konečně fázi věnoval 

dřevořezu, malbě či něčemu naprosto jinému, nevíme.   

I kdyţ by se mohlo zdát, ţe Solisův přínos pro kniţní ilustraci je v porovnání ostatními 

neanonymními grafiky malý, není tomu tak. Seznam jeho prací se podařilo rozšířit i o další 

tituly, včetně dalšího hojně ilustrovaného spisu – Ogródu królewského. Dalším přínosem 

Solisovy práce byla jiţ zmiňovaná grafika v Diadochu. Diadochos se stal dalším článkem 

v přenesení panovnického cyklu ze shořelých stěn Praţského hradu přes Kuthenovu kroniku 

prostřednictvím Diadochu aţ do tvorby Karla Škréty a jiných.  

Mimo výše zmíněné informace týkajících se dějin knihtisku, nám Solisův ţivot poskytuje 

velice zajímavou sondu do fungování společnosti praţských cechů a řemeslníků v 16. a zač. 

17. stol. Je zajímavé sledovat, jak „malíř Solis“ kupuje domy, vytváří dřevořezy, s Podolským 

vyměřuje Prahu a další aktivity mu brání v práci pokračovat. I přes to, ţe ho k činnosti vybízí 

samotný císař. Virgil Solis mladší je bezpochyby zajímavá osobnost kniţní grafiky 

a rudolfinské Prahy.  
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