
Errata 

1) V chronologickém soupisu děl Virgila Solise mladšího chybí na s. 44 zhodnocení 

následujícího titulu. Správně:  

1601 Život Adamův1 (tiskař Oldřich Valda) 

Tiskař Oldřich Valda působil na Novém Městě pražském, kde zdědil tiskárnu po svém otci 

Burianovi. Jako tiskař byl činný v letech 1594-1612 a 1618.2 Titul Život Adamův byl vytištěn 

v roce 1601 a obsahuje ilustrační cyklus opatřený monogramy VS a GE. Dle monogramu VS 

lze soudit, že se na vzniku ilustračního3 cyklu podílel Virgil Solis mladší. Pro pochopení 

Solisovy role při vzniku tohoto cyklu je vhodné zmínit i starší vydání (a ilustrace) Života 

Adamova.  

Život Adamův aneb jinák od starodávna Solfernus od Václava Hájka z Libočan byl vydán 

v tiskárně Jana Kosořského z Kosoře roku 1553.4 Titul byl opatřen ilustračním cyklem 

5s monogramem MC a letopočtem 1552. Roku 1564 byl Život Adamův6 vytištěn v Olomouci 

Janem Güntherem, a i pro tento tisk byl užit (získán zápůjčkou)7 již výše zmíněný cyklus. 

Z tiskárny Jana Otmara Jakubův Dačického pochází Adamů8 život9 z roku 1600. Opět v něm 

nalezneme štočky pocházející převážně z Kosořského vydání. Některé štočky se od posledního 

vydání 1564 ztratily a byly nahrazeny štočky novými – jedná se např. o scénu ukřižování.10 

S malým časovým odstupem od vydání Dačického vychází roku 1601 Život Adamův u tiskaře 

Oldřicha Valdy. Valda nechal pro tento titul vyrobit nový ilustrační cyklus. Nový především 

v tom smyslu, že dřevořezové ilustrace pro Život Adamův 1601 byly nově vytvořeny a vyřezány. 

Náměty ilustrací jsou většinou s původním cyklem shodné, liší se stylem a zrcadlovým 

otočením oproti předloze. 

Co vedlo Valdu k pořízení nového ilustračního cyklu? Jednodušší vysvětlení je, že bylo jeho 

záměrem vydat dílo Život Adamův s novými ilustracemi. A o možnou zápůjčku štočků z roku 

1552 neusiloval. Nabízí se však i varianta, že se Dačický i Valda rozhodli vydat Život Adamův 

 
1 Knihopis č. K17600. 
2 VOIT: s322, heslo Günther Jan. 
3 Obr. 50. 
4 Knihopis č. K17597. 
5 Obr. 51. 
6 Knihopis č. K17598. 
7 VOIT: s.959, heslo Oldřich Valda. 
8 Název Adamův život 1600 záměrně či z nedbalosti vysazen jako Adamů život. 
9 Knihopis č. K17599. 
10 Srov. Knihopis č. K17597 fol. R4a a Knihopis č. 17599 fol. S5a. 



zcela nezávisle na sobě, a navíc i v přibližně stejném čase. Dačického vydání z roku 1600 

nepotřebovalo (až na několik ilustrací) nové štočky. Text s ilustracemi mohl být vysázen 

a  vytištěn v průběhu roku 1600, neboli v roce vydání titulu. 

Oproti tomu Oldřich Valda znal některá ze starších vydání Života Adamova a rovněž chtěl titul 

znovu (po letech) vydat. Štočky z roku 1552 však k dispozici neměl a možná se domníval, že 

byly ztraceny. Řešením bylo pořízení cyklu nového, tedy nutnost angažovat nějakého kreslíře 

a dřevořezáče. Život Adamův s novými ilustracemi byl vytištěn roku 1601. Štočky v tomto titulu 

letopočty neobsahují. Je však pravděpodobné, že práce na ilustracích byly zahájeny během roku 

1600, tedy souběžně s tiskařskou aktivitou Dačického. I přes existenci Dačického vydání z roku 

1600 Valda tisk dokončil a titul vydal. Zda aktivity obou tiskařů byly záměrné či náhodné je 

zajímavá otázka, která se však zatím nedá jednoznačně zodpovědět.  

Autorství a role Virgila Solise mladšího 

Na ilustračním cyklu Života Adamova 1601 se dle monogramů VS a GE angažovali Virgil Solis 

mladší a zatím blíže neurčený monogramista GE.11 Monogram VS se většinou vyskytuje na 

levé straně štočku, zatímco monogram GE bývá na pravé straně štočku 12a je doplněn značkou 

nože.13 Nůž je spojován s profesí dřevořezáče. Lze předpokládat, že se Virgil Solis mladší na 

vzniku ilustračního cyklu podílel jako malíř (autor kresby), nebo jako rejsar. Tedy v profesích, 

které byly ve spojitosti se Solisovou osobou zmiňovány i v dobových dokumentech.14  

2) Vzhledem k zde uvedenému textu chybí v seznamu pramenů na s. 61-62 tyto tituly. 

Správně:  

Seznam pramenů  

Knihopis č. K17597, Praha 1553. 

Knihopis č. K17598, Olomouc 1564. 

Knihopis č. K17599, Praha 1600. 

Knihopis č. K17600, Praha 1601. 

 
11 Příp. GEZP, fol. U4b.  
12 Obr. 50. 
13 Stejně jako v titulu Štambuch slezský, na kterém se monogramista GE rovněž jako řezáč podílel.  Zdroj VOIT, 
s. 293, heslo GE. Titul Štambuch slezský napsal Bartoloměj Paprocký z Hlohol a bylo by zajímavé získat bližší 

informace o případné spolupráci Paprockého, Solise a řezáče GE: Bohužel, jedinými důkazy této spolupráce jsou 

již zmíněné monogramy a Solisovy ilustrace v některých titulech Paprockého.  
14 Viz kapitola 3 Solisovo působení v Praze.  



3) Vzhledem k zde uvedenému textu doplňuji seznam příloh a přílohy. 

Správně:  

Seznam příloh 

50. Štoček z titulu Život Adamův 1601. 

51. Štoček z titulu Život Adamův 1553. 

 

50. Štoček z titulu Život Adamův 1601. 

 

51. Štoček z titulu Život Adamův 1553. 
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