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ÚVOD 

 

Cílem mé bakalářské práce je zaměření na knižní kulturu, která započala 

středověkými iluminovanými rukopisy, ale našla si své významné postavení i v době 

renesance díky vynálezu knihtisku. Především se chci zabývat vývojem knižní ilustrace 

v Čechách v době renesance a upozornit na neobyčejnou grafickou výzdobu našich 

prvních pražských tisků i tisků vrcholné i pozdní renesance. Práci zaměřuji hlavně na 

pražské tiskárny a jejich největší osobnosti, které dopomohly k rozšíření knižní kultury 

v Českých zemích. Svou práci započnu stručným úvodem o vynálezu knihtisku a o 

technikách grafického umění. Dále se budu již zaměřovat na české inkunábule a 

grafickou výzdobu pražských tisků vydaných po roce 1500. Práci zakončím dvěma 

významnými tiskařskými osobnostmi – Jiřím Melantrichem z Aventýna a Danielem 

Adamem z Veleslavína působícími v období druhé poloviny 16. století. Nezapomenu 

poukázat na některé vybrané titulní listy s bohatou dřevořezovou výzdobou a na 

grafická znázornění nakladatelských značek. 

Druhá polovina 15. století se stala mezníkem pro knižní kulturu v celé Evropě. Po 

vynálezu knihtisku Johannesem Gensfleischem zvaným Gutenberg v roce 1450, začala 

tištěná kniha vytlačovat do té doby ručně psané kodexy, které pro svou náročnou 

tvorbu byly přístupny jen velmi omezenému okruhu čtenářů a sběratelů. Díky knihtisku 

se stala kniha postupně lépe dostupným artiklem pro větší počet zájemců. 

Bohatá knižní malba, která tvořila významnou součást středověkých kodexů byla 

nadále používána i v tištěných knihách. Ještě dlouhou dobu po vynálezu knihtisku se 

nechávala na tištěných stranách volná místa pro ruční domalování ornamentiky a 

iniciál. Tato tendence přetrvávala až do počátku 16. století. Knižní malbu nahrazuje 

technika dřevořezová, která se používala v počátcích knihtisku pouze na tisk 

celostránkových ilustrací. Už kolem roku 1400 se objevují první dřevořezové štočky, 

které byly základem pro budoucí, hojně používanou grafickou techniku. I když 

dřevořezy byly nejprve pomůckou pro středověkého tvůrce karet a bylo zapotřebí je 

ručně dokreslit a dodatečně dokolorovat, staly se především v Českých zemích jedinou 

grafickou technikou až do roku 1488. Na počátku renesance stoupá zájem o knihy, 

jejichž úroveň se nesrovnatelně zvýšila díky grafické výzdobě. 

Nenahraditelnou součástí tištěných knih se staly signety, neboli nakladatelské 

značky, které se dříve v rukopisných knihách nenacházely. Tyto značky tvořily 

ozdobnou formu, ale především měly vypovídat o osobě tiskaře. Už v roce 1457 
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tisknou Gutenbergovi žáci první signet, jenž inspiruje i další tiskaře k vytvoření 

vlastního tiskařského znaku, který bude reprezentovat nakladatele až do současnosti.  

Mezi významné prvky tištěné knihy také patří vysoce dekorativní a ilustrativní 

titulní listy s ornamentálními rámci, kde se často objevují rostlinné, zoomorfní či 

architektonické prvky, v nichž můžeme rozeznat už typický renesanční ráz. Předtím 

rukopisy ani první tisky neobsahovaly titulní listy. Po roce 1500 dochází ke vzestupu 

knižní ilustrace ve střední Evropě, především díky dílu Albrechta Dürera nebo Hanse 

Holbeina ml., který se zabýval výzdobou titulních listů, iniciál a další knižní výzdobou.  

V českých zemích se první tištěnou knihou může pochlubit Plzeň už v roce 1476. 

Praha je jedním z 250 evropských měst, v nichž knihtisk průběhem poslední třetiny 15. 

století zdomácněl. Zásluhu na tom má především několik raných pražských tiskařských 

dílen. Ať to byl tiskař Žaltáře z roku 1487, nebo slavná Severinova tiskárna, která se 

v Praze nachází o rok později v roce 1488, či anonymní tiskař, který je dnes označován 

jako „Tiskař Korandy“. Z těchto prvních dílen vyšlo několik důležitých tisků, které už 

obsahovaly velice zajímavou grafickou výzdobu. Jako příklad za všechny lze uvést 

zvlášť důležité dílo severinské tiskárny „Pasionál“ z roku 1495. Tento soubor legend o 

cizích světcích od Jacoba de Voragine byl v pražském vydání ilustrován 170 dřevořezy 

inspirovanými německými vzory. Po roce 1500 se uplatní další tiskárny, které se 

zaměří v daleko větší míře na grafické ztvárnění svých tisků. Jedná se o tiskárnu 

Mikuláše Konáče z Hodiškova, Pavla Severína z Kapí Hory či o tiskárnu Bartoloměje 

Netolického. 

V Čechách za vlády Ferdinanda I. dojde k cenzuře a k následnému zákazu a 

znovupovolení knihtisku. V druhé polovině 16. století vzrůstá počet tiskáren, v českých 

zemích. Po obnovení knihtisku Ferdinandem I. dochází k rozmachu tisku. Stejná 

tendence pokračuje i za Maxmiliána II. a Rudolfa II. V této době se stali 

nejvýznamnějšími tiskaři Jiří Melantrich z Aventýna a Daniel Adam z Veleslavína, 

v jehož práci pokračoval jeho syn Samuel Adam z Veleslavína. 

Na počátku 17. století dochází k úpadku českého knihtisku, především kvůli 

pobělohorské situaci. Tiskárny začínají být cenzurovány a tato politická situace se 

odrazí na kvalitě tisku i grafické výzdoby.  

Cílem této práce je tedy poukázat na vývoj českého renesančního knižního umění, 

které si získalo své významné místo i po vrcholné éře českých iluminovaných 

rukopisů.  

 



8 

 

PŘEHLED LITERATURY 

 

Knihtiskem a knižní kulturou se v minulosti zabývalo mnoho autorů. Mnohem 

méně publikací se však vztahuje k samotnému tématu grafické výzdoby knihy 

v počátcích knihtisku v Čechách.  Mezi nejvýznamnější autory, kteří se tímto zabývají 

lze zařadit Františka Horáka, který ve své knize „Česká kniha v minulosti a její 

výzdoba“ obsáhl kompletní dějiny knihy od počátku písma až ke klasicismu. 

Významnou měrou se zabývá problematikou knižní grafické výzdoby. Jedná se o 

kapitoly, které věnuje prvotiskům, jejich výzdobě a  sleduje proměny tištěné knihy na 

počátku renesance i v její pozdní fázi. Podrobně se zaměřuje především na výzdobu 

titulních listů, ilustrace a na grafické znázornění nakladatelských značek. Stručněji o 

problematice knihtisku a knižní výzdoby hovoří v další své knize s názvem „Pět století 

českého knihtisku“, kterou věnuje historickému vývoji naší tištěné knihy. Dalším 

autorem je Petr Voit s díly „Minulost pražského knihtisku“ a „Encyklopedie knihy“. 

V těchto dvou knihách a zejména v obsáhlém díle „Encyklopedie knihy“ shrnuje 

veškeré znalosti, které kdy byly k tomuto tématu napsány. Podrobným způsobem 

shrnuje dosavadní bádání týkající se každého tématu, který se dotýká knižní kultury a 

techniky. 

Vznikem, vývojem a rozborem knihy se zabývá významný český odborník Zdeněk 

Tobolka, který vytvořil odbornou práci s názvem „Kniha“, kde sleduje techniky vzniku 

knihy, výzdobu středověkých i tištěných knih, poukazuje i na první knihkupectví a 

konzervaci knih. Tobolkovou další prací jsou „Dějiny československého knihtisku 

v době nejstarší“, kde autor podrobně sleduje nejvýznamnější tiskařské osobnosti a 

grafické ztvárnění jejich děl. Svou odbornou práci zaměřuje na období konce 15. a 

začátku 16. století.  

O knihtisku a knize píše také František Šmahel ve sborníku prací, který vyšel k 500. 

výročí českého knihtisku „Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé 

hory“. Jedná se o soubor prací největších českých odborníků zabývajících se touto 

problematikou. Na téma českých inkunábulí se v tomto sborníku zaměřuje významná 

odbornice Emma Urbánková. 

Mirjam Bohatcová vytvořila společně s odborným kolektivem autoru obsáhlé dílo 

s názvem „Česká kniha v proměnách staletí“, kde rozebírá knižní umění od 

středověkých iluminovaných rukopisů až po současnou knižní produkci a ilustraci. 

Podrobně se zaměřuje na nejhodnotnější tisky s bohatou dřevořezovou výzdobou a 
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hodnotí jejich podrobně rozebranou ikonografii a kvalitativní ztvárnění. V díle zmiňuje 

pouze umělecky nejzajímavější tisky. 

Mezi další autory patří také Josef Volf, který vytvořil dílo „Dějiny českého 

knihtisku do roku 1848“, kde se stručně zmiňuje o českých tiskařích a jejich produkci. 

Podobnou problematiku řeší i Čeněk Zíbrt v díle „Z dějin českého knihtiskařství“, kde 

zpracovává známé i méně známé tisky a vše doprovází bohatou obrazovou přílohou. 

Knihou, knihtiskem a knihovnami se v celoevropském kontextu zabývá Pravoslav 

Kneidl v publikaci „Z historie evropské knihy“. Sleduje zde celý vývoj psaného textu 

až do poloviny 20. století. V díle neopomíjí například rozebírat knižní ilustrace, vazby, 

techniky ani evropské tiskárny. 

Kapitola o knižní renesanční grafice se nachází v díle, které editoval Ferdinand 

Seib „Renaissance in Böhmen“. 

Životopisy dvou význačných tiskařů druhé poloviny 16. století se zabývali Jiří 

Pešek ve studii „Jiří Melantrich z Aventýna“ a Milan Kopecký v díle „Daniel Adam 

z Veleslavína“. Dílo Jiřího Peška však není příliš kvalitně zpracováno a najdeme zde 

množství faktických chyb. Autor se zde zabývá především vlastním životopisem a 

nikoliv odborným rozebráním jednotlivých Melantrichových tisků. Podobně je tomu i u 

druhého autora, kdy zpracovává samotný podrobný a vyčerpávající životopis Daniela 

Adama z Veleslavína, ale opět neřeší otázku přínosu Veleslavínova uměleckého díla 

pro knižní kulturu. 

Technickou stránku knihtisku a grafiky najdeme v dílech od Jindřicha Marca „O 

grafice“ a v díle Aleše Krejči „Techniky grafického umění“, ale především u autora 

Jana Rambouska „ Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky“. Všechny tyto publikace 

rozebírají podrobně grafické techniky, které se uplatnily v počátcích knihtisku a 

ilustračních technik. Vyčerpávajícím způsobem podávají i historii používání 

jednotlivých grafických technik, obzvláště tomu tak je v díle Aleše Krejči, kde se 

samostatně zabývá historii grafiky a zvláště samotnou technickou stránkou. 
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1. KNIHTISK A GRAFICKÉ TECHNIKY 

 

1.1  Johannes Gensfleisch zvaný Gutenberg 

 

Vynálezcem knihtisku je Johannes Gensfleisch zvaný Gutenberg, narozený okolo 

roku 1397 v Mohuči ve dvoře zvaném „Hof zum Gutenberg“ odkud pochází jméno, 

které přijal. Jeho rodina patřila k mohučskému patriciátu. Kvůli politickým sporům 

odchází do Štrasburku, kde byl jako vyučený zlatník přijat do zlatnického cechu. 

„Okolo roku 1445 se znovu objevuje v Mohuči, kde vlastní svou tiskárnu. V Mohuči 

také umírá dne 3. února roku 1468.“1  „Gutenberg od počátku svůj vynález důsledně 

tajil. Sám také žádný ze svých tisků nepodepsal. O jeho vynálezu se dozvídáme jednak 

ze soudních spisů, jednak z typologického rozboru nejstarších tisků.“ 

 „Ve Štrasburku se zabýval okolo roku 1438 pokusy s knihtiskem a vydává tisk 

nevelkého rozsahu „Sibylina proroctví“.2 

„Po návratu do Mohuče začal roku 1450 spolupracovat s Janem Fustem, který mu 

poskytl prostředky pro zařízení knihtiskařské dílny. Zde také začal Gutenberg 

zdokonalovat tisk pohyblivými literami. Písmolijectví bylo pak zdokonaleno dalším 

Gutenbergovým spolupracovníkem Petrem Schöfferem z Gernsteina, který přišel 

z Paříže, kde se zabýval iluminováním a rubrikováním písma.“3 

„První datovaný Gutenbergův tisk je zlomek astronomického kalendář na rok 1448. 

První zcela zachovaný tisk je „Turecký kalendář“ na rok 1455. Teprve později se 

Gutenberg odhodlal k tisku nákladných biblí. V letech 1452–1455 vytiskl bibli, jejíž 

sloupec čítá 42 řádků, říká se jí proto 42řádková.“ 4 „Tato bible byla sázena ve dvou 

sloupcích na jedné straně a obsahovala ručně domalovanou výzdobu, čímž se snažil 

stále ještě napodobovat rukopisnou knihu, jak písmem, tak i výzdobou. [1] Ruční 

výzdoba byla tvořena domalovanými iniciálami a miniaturami na širokých okrajích 

některých stran, s prací rubrikátora, který vyznačil začátky vět a červeně první řádky 

kapitol. Pravděpodobně bylo vytištěno 150 exemplářů5 na papír a 35 výtisků na 

pergamen“6  

                                                           
1 TOBOLKA 1949, 62. 
2 KNEIDL 1989, 56. 
3 LÁBEK / PETLAN 1947, 61. 
4 TOBOLKA 1949, 63. 
5
 Pergamenový výtisk vlastní knihovna ve Washingtonu a výtisk na papíře Yaleská univerzita v New  
Yorku. 
6 KNEIDL 1989, 60. 
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„V počátcích se o vynález knihtisku vedly spory. Za vynálezce knihtisku byl také 

považován štrasburský tiskař Johann Mentelin7 nebo Johannes Brito v Brüggách či 

holandský knihtiskař Laurenz Janszon Coster (1405–1484). Gutenberg byl obviňován, 

že vynález odcizil. Ale že byl vynálezcem knihtisku Gutenberg se dozvídáme 

z historických zpráv. Již v říjnu roku 1458 byl Gutenberg pokládán u francouzského 

dvora za vynálezce knihtisku a také „Kolínská kronika“ z roku 1499 výslovně označuje 

Gutenberga vynálezcem knihtisku.“8 

 

1.2  Technika knihtisku 

 

„Podstata knihtisku byla známá již v Číně v 11. století, kdy už k rozmnožování 

textu používali pohyblivé značky.“9 „V Evropě se podnikaly podobné pokusy nezávisle 

na Dálném Východě od 14. století. Nejprve se používal deskotisk, z nějž vzešla 

bloková kniha, spojující jednostranné obrazy a texty vyřezané ve dřevě. Jiným 

přirozeným předchůdcem knihtisku byla razítka zlatníků, mincířů a knihařů. Tyto 

předzvěsti plně realizoval teprve Johann Gensfleisch zvaný Gutenberg, který chtěl 

pouze napodobit rukopisy a usnadnit jejich výrobu.“10 Základním principem je 

existence samostatných liter, které bylo možno rozmetat a nově užít při další sazbě. 

K výrobě liter bylo třeba licího strojku, do něhož byla vložena matrice a litera ulita.11  

„Nejtěžším problémem bylo vytvoření patric a matric písma, k čemuž využil 

Gutenberg své zlatnické zkušenosti. Dalším Gutenbergovým úkolem byla konstrukce 

tiskařského lisu12 a vyvinutí tiskařské barvy.“13 

 Odlité litery se vkládaly do sázítka, načerněné litery se pokryly navlhčeným 

papírem, vložily se na dřevěnou desku a zasunuly do tiskařského lisu, který se utáhl. Po 

oschnutí jedné strany se poté mohlo stejným způsobem tisknout na stranu druhou. 

„Písmena pro sazbu se po celá čtyři století odlévala ručně.  Počet druhů písem a jejich 

rozmanitost byly jedním z měřítek úrovně tiskařských dílen.“14 

 

                                                           
7 Johann Mentelin umírá roku 1478. 
8 TOBOLKA 1949, 62. 
9 TOBOLKA 1949, 59. 
10 HORÁK 1948, 24. 
11 Chemické složení liteřiny tvořila slitina z olova, antimonu, cínu a vizmutu. 
12 Tiskařský lis vznikl z lisu na víno. 
13 KNEIDL 1989, 58 
14 PAVLÁT 1988, 110–112. 
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1.3  Grafické techniky a jejich stručná historie 

 

 „Přechodovým stádiem mezi iluminovanými rukopisy a ilustrovaným prvotiskem 

byla bloková kniha. Kdy obraz i text byly vyřezány do jednoho dřevěného bloku, jehož 

tisknoucí elementy tvořily vystupující reliéf. Tyto jednostranné deskotisky se poté 

svázaly v knihu. Na rozdíl od samostatných deskotisků se u blokových knih poprvé 

ohlašují pokusy o grafickou syntézu písma, ilustrace a dekoru. Deskotisky vznikly ještě 

před vynálezem knihtisku. Gutenbergova technologie knihtisku neměla na existenci 

blokové knihy zpočátku žádný vliv. Oba výrobní postupy vystupovaly nějaký čas 

paralelně, až do doby, kdy deskotisk byl vytlačen kvalitnějšími ilustračními 

technikami.“15 „Jednostranné tisky sloužily k rozmnožování obrázků svatých, které 

byly cenově dostupnější chudým. Tyto tisky sloužily pro výzdobu obydlí a k soukromé 

devoci. Deskotisky se dochovaly jen unikátně a většina z těch, které jsou známy, 

pochází z oblasti Bavorska, Švábska, Čech a alpských zemí.“16 „V Čechách se 

zachoval první jednostranný tisk se svatým Kryštofem z let 1430–1440.“17  

„U blokových knih se začala projevovat tendence osamostatňovat obrázky a text. 

Nejprve byly celé textové pasáže vyřezávány na zvláštní štočky a teprve při tisku 

kladeny vedle obrázku.“18 

„Tisk z celostranných desek ovšem po zavedení pohyblivých liter nevymizel. 

Používal se v 16. století dál na výrobu hracích karet či kalendářů a mimo to sloužil také 

jako doplňková technika při tisku nadpisů nebo částí titulních stran.“19 

V počátcích knihtisku se stále ještě tištěná kniha snažila napodobit knihu 

rukopisnou. Při tisku stránky se nechávalo volné místo pro ruční domalování iniciál a 

ornamentiky. Tato ruční výzdoba přetrvává až do počátku 16. století. 

„V knize 15. století se můžeme setkat s třemi odlišnými grafickými technikami pro 

ilustraci. Jedná se o nejstarší ilustrační techniku dřevořezu, o kovořez a mědiryt. 

Rozhodující význam v době prvotisků má dřevořez. Nejstarší ilustrace, řezané ve 

dřevě, jsou dílem řemeslníků, kteří dosud vyráběli své obrázky pro lidový trh. Jednalo 

se o hrubé perokresby, vyžadující dodatečné doplnění a oživení ručním kolorováním. 

Teprve když význam tištěné knihy vzrůstal, zvyšovala se také hodnota ilustrací a v   

                                                           
15 VOIT 2006, 124–125. 
16 KREJČA, 1981, 24–27. 
17 HORÁK 1948, 25. 
18 KREJČA 1981, 27. 
19 VOIT 1987, 8. 
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70. letech 15. století začala již dosahovat úrovně ostatního uměné své doby. Jedinou 

grafickou technikou prvotisků v Čechách byl dřevořez, který u nás zdomácněl až do 

roku 1488. Ve dřevě řezané ilustrace byly v počátku vyráběny podle zahraničních 

vzorů, avšak nedosahovaly jejich úrovně.“20 

 

1.3.1 Dřevořez 

 

„Dřevořez je nejstarší grafickou technikou. Řadí se mezi tak zvané techniky tisku 

z výšky, kdy je tisknoucí plocha reliéfně vyvýšená. U dřevořezu se tohoto zvýšení 

kresby docílí jejím vyřezáním dřevořezačskými nožíky do hladké plochy, například se 

používalo dobře vyleštěné hruškové nebo lipové dřevo.“21 „Vyvýšená kresba se natře 

tiskařskou barvou a přitiskne se na ni papír. Tlakem si papír barvu sejme a vznikne na 

něm žádaný otisk kresby, který je možné několikrát podobným způsobem opakovat.“22 

„Desky pro dřevořez jsou ze dřeva řezaného výhradně podél kmene na rozdíl od 

mnohem pozdějšího dřevorytu, který používá zase výhradně desek řezaných napříč 

kmene. Podmínkou bylo, aby dřevo bylo tvrdé, suché, bez trhlin a suků. Síla desek se 

pohybuje mezi dvěma až osmi centimetry. Naprostá většina prvních dřevořezů měla za 

autora jediného člověka, který sám návrh na tisk nakreslil, vyřezal a vytiskl. Později se 

jednalo o pracovníky dva, kreslíře a řezače forem. První umělci dřevořezu nejsou 

známi a i datování chybělo.“23 

 „Předchůdce dřevořezů jako grafické techniky byly metody potiskování látek 

ornamentálními vzory, jak je prováděli staří Indové a Arabové. Nejvíce tuto metodu 

rozšířili v Číně v 8. století mimo jiné i díky vynálezu papíru. V Evropě vznikl dřevořez 

jako tisková technika na přelomu 14. a 15. století, kdy pergamen byl také nahrazen 

levnějším papírem, který byl pro tisk více vyhovujícím materiálem. Charakter raných 

dřevořezů je dán prostými prostředky. Nositelem obsahové náplně obrazu je 

jednoduchá konturová kresba, bez tónové modelace. Po vytisknutí dřevořezu se některé 

detaily často poté kolorovaly lazurními i krycími barvami pomocí šablon. První 

evropské dřevořezy se uplatňovaly na volných listech potištěných jen po jedné straně, 

především na svatých obrázcích, jenž měly funkci jako závěsné obrázky, ale současně  

i v oblasti profánní, zejména na hracích kartách. Pravděpodobně českého původu jsou 

                                                           
20 HORÁK 1948, 48–51. 
21 Pro dřevořez bylo možné použít i jabloňové, ořechové či topolové dřevo. 
22 RAMBOUSEK 1957, 11. 
23 MARCO 1981, 152–154. 
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dřevořezy „Kristus v Getsemanské zahradě“, asi ještě z konce 14. století a „Odpočinek 

na útěku do Egypta“24, pravděpodobně z roku 1410.“25  Dřevořezové ilustrace byly 

zpočátku do knih vlepovány, protože tehdejší doba neuměla v tisku technicky 

zvládnout různou výšku liter a štočků. Teprve vynález knihtisku přinesl pravý rozkvět 

dřevořezu jako knižní ilustrace. Dřevořez postupně ztrácí svou kolorovanou barevnost, 

zato nabývá na umělecké vážnosti. Hlavním centrem kde vznikaly dřevořezy bylo 

především Německo26, ale významný podíl na dřevořezové tvorbě má také Nizozemí   

a Itálie. Z okruhu německého knižního ilustračního dřevořezu vzešel i Albrecht Dürer 

z Norimberku (1471–1527), mezi jehož hlavní dřevořezové grafické cykly patří 

například „Malé pašije“, „Velké pašije“, „Apokalypsa“, „Život Mariin“.27 Albrecht 

Dürer se nejprve učil v dílně Michaela Wolgemuta. V letech 1490 až 1494 podnikl 

cestu do Kolmaru, kde se chtěl blíže seznámit s dílnou Martina Schongauera, ten však 

mezitím zemřel. 28 Během té doby navštívil také Basilej, která byla tehdy centrem vědy 

a knihtisku. Tam vytvářel jedny z prvních dřevořezů pro knihy.29 Zde vznikla v roce 

1492 originální verze titulního dřevořezu se sedícím svatým Jeronýmem a lvem. 

Dřevořez byl určen pro tisk „Liber epistolarum“.30 Dürer navštívil také severní Itálie, 

kde studoval Mantegnova díla. 

„Mezi náměty nejstarších dřevořezů vznikajících po roce 1400 patřily především 

náboženské obrázky, ale v druhé polovině 15. století stále více přibývaly světské 

náměty. Měly především tendenci výchovnou a poučnou.“31 

„Na počátku 16. století se začala zavádět technika šerosvitného dřevořezu. Touto 

technikou se vytvářejí šerosvitové kresby soutiskem několika barevných 

odstupňovaných polotónů. Pracovní postup se nelišil od běžného dřevořezu. Obdobně 

pak vznikal i dřevořez barevný.“32 

„První nakladatel, který vřadil do typografické knihy dřevořezy, byl bamberský 

knihtiskař a dřevořezač Albrecht Pfister. Dnes jsou známé čtyři knihy z jeho 

nakladatelství. Jednou z nich je sbírka bajek „Edelstein“ (Drahokam), která vyšla 

                                                           
24

 Oba dřevořezy jsou dnes uložené v Mnichově. 
25 KREJČA 1981, 23–28. 
26 Především v Augsburgu, Ulmu a později v Norimberku. 
27 MARCO 1981,154–155. 
28

 MRÁZ/MRÁZOVÁ 1988, 151. 
29

 GOMBRICH 2006, 343. 
30

 VOIT 2006, 225. 
31 RAMBOUSEK 1957, 14. 
32 KREJČA 1981, 60. 
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v roce 1461. Dřevořezy jeho knihy jsou prosté v kresbě i v řezu a počítají 

s dodatečným ručním kolorováním.“33 

První významní malíři jmenováni jako autoři dřevořezů byli známí norimberští 

malíři Michael Wolgemut (1434–1519) a jeho nevlastní syn Wilhelm Pleydenwurff, 

kteří pracovali na dvou tisících dřevořezů ve „Světové kronice“ norimberského lékaře 

Hartmanna Schedela. Ta vyšla v Norimberku v roce 1493 z knihtiskařské oficíny 

Antona Kobergra. Michael Wolgemut v Norimberku původně působil jako malíř 

oltářních obrazů. V roce 1470 zdědil po otci malířský ateliér a po smrti norimberského 

malíře Hanse Pleydenwurffa roku 1472 pojal za manželku jeho vdovu, s níž vyženil i 

pozůstalou dílnu. Obě firmy spojil a nevlastního syna Wilhelma ustanovil 

spoluvlastníkem. V letech 1486–1490 se zde učil mladý Albrecht Dürer.  

Wolgemutovy kresebné návrhy knižních dřevořezů, přestože tvoří jen malou část 

jeho uměleckých aktivit, se staly za vydavatelské podpory Antona Koberga staršího 

pilířem německé ilustrace 15. století. K charakteristickým rysům patří promyšlená 

redukce bílé plochy papíru. Goticky tvrdě lomenou kresebnou linii podtrhuje bohatá 

škála světel a stínů, která je modelována pomocí bohaté šrafůry, zde poprvé i křížené. 

Za nejstarší Wolgemutovou kresbu pro knižní dřevořez se pokládá návrh titulní strany 

Kobergova tisku „Reformation der Stadt Nürnberg z roku 1489. Ve „Světové Kronice“ 

z roku 1493 použil jako dřevořezovou výzdobu menší portréty, celostranné biblické 

ilustrace, dvě mapy a především cyklus podlouhlých vedut tištěných přes dvě strany. 

K Schedelovu textu bylo vyřezáno celkem 645 štočků. Množstvím dřevořezů se 

Schedelova Kronika stala monumentem ilustrované knihy 15. století.34   

„Světová kronika“ s dřevořezy Michaela Wolgemuta byla významným způsobem 

ovlivněna Breitenbachovou „Poutí do Svaté země“, která vyšla v Mohuči již roku 1486 

a zaujímá důležité místo v historii dřevořezu i knižního umění vůbec. Jednak svým 

celostránkovým, bohatě zdobeným titulním obrazem, jednak osobitějším způsobem 

kresby svých dřevořezů, pocházejících pravděpodobně od utrechtského malíře Erharda 

Reuwicha, který rytíře Breitenbacha na cestě provázel. Ilustrace popisuje bezprostřední 

zážitky ze Svaté země.“35 

„Wolgemutově dílně se připisují některé ilustrace bohemikálních liturgických tisků. 

Především je to kánonový obraz ve Stuchsových edicích „Missale Pragense“ z let 1498 

                                                           
33 RAMBOUSEK 1957, 22–26. 
34

 VOIT 2006, 1026. 
35 RAMBOUSEK 1957, 22–26. 
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a z roku 1503. A také z Missale Olomucense  z roku 1499. Obvykle zobrazovací 

schéma je zde doplněno třemi anděly zachycujícími do kalichů Kristovu krev.  

Wolgemut zpracoval také scénu čtyř českých patronů svatého Vojtěcha, svatého 

Zikmunda, svatého Víta a svatého Václava kolorovanou ve dvou variantách řezaných 

pro různé knižní formáty. Větší verzi (256 x 72) otiskl poprvé Konrad Kachelofen na 

rubu titulního listu Missale Pragense v roce 1497 a 1498 v Lipsku. Poté přešel štoček 

do Norimberku k tiskaři Suchsovi, který použil pro Missale Pragense z let 1503 a 1508. 

Podle Wolgemutových předloh se vytvářely dřevořezy i v Čechách. Například v 

Severínově–Kampově tiskárně při tisku „Pasionálu“ od Jacoba de Voragine z roku 

1495 či při tisku „Nového Zákona“ z let 1497 až 1498. 36 

 

1.3.2 Kovořez 

 

„Obdobou dřevořezu je kovořez (kovoryt), který také předcházel vynálezu 

knihtisku. Jedná se také o tisk z výšky stejně jako u dřevořezu, s rozdílem, že tisková 

deska je kovová. Kovořezová technika je velmi vzácná. Zpracovává se pomocí punců, 

razidel a rýtek. Plocha kolem kresby je snižována vrážením punců do kovu, takže 

zůstává nakonec vlastní kresba proti okolí vyvýšena a takto zvýšený obraz se tiskne 

klasicky, navalením barvy, jako každý jiný štoček určený pro tisk z výšky“37. „Dříve 

byl kovořez označován jako tisk šrotový, což je odvozeno z němčiny (schrotten – hrubě 

malovat). Je pro něj charakteristické perlování, tedy pokrývání pozadí velmi jemnými 

kolečky. Typické také bylo vbíjení punce do tvaru křížků nebo hvězdiček. Největší 

rozvoj kovořezby spadá do let 1450 až 1480 a jeho místem vzniku je Rýn a snad také 

Mohuč. Odtud se kovořez dostal do Nizozemí a Francie, kde se prosazoval zvláště 

v letech 1550–1520. Kovořezy jsou stejně jako dřevořezy práce anonymní. Po roce 

1520 kovořezy mizí, zatímco dřevořez se stane základní knižní ilustrační technikou   

15. až 18. století.“38 

 

 

 

 

                                                           
36

 VOIT 2006, 1026. 
37 RAMBOUSEK 1957, 24. 
38 KNEIDL 1989, 56. 
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1.3.3 Mědiryt 

 

Technika lineární rytiny v mědi je nejstarší metoda tisku z hloubky. Jejím 

bezprostředním předchůdcem byla technika zvaná „niello“, jíž italští kovorytci první 

poloviny 15. století prováděli ozdobné práce ve zlatě, stříbře a jiných kovech. Mědiryt 

je považován za nejobtížnější techniku. Podstatným mezníkem ve vývoji italského 

mědirytu je především tvorba malíře, sochaře a rytce Andreya Mantegni. Druhým 

velkým centrem, kde se vytvářela technika mědirytu nezávisle na práci italských 

mistrů, bylo Německo. Již mezi lety 1410–1430 působil v Horním Porýní takzvaný 

Mistr hracích karet a o něco později jeho žák, Mistr E. S. Z této oblasti pochází i první 

datovaný mědiryt „Bičování Krista“ z roku 1446. Prvním velkým neanonymním 

mistrem mědirytu byl Martin Schongauer, působící v době, kdy již do Německa začaly 

pronikat vlivy italské renesance.39 Martin Schongauer se narodil kolem roku 1450 

v Kolmaru a zemřel roku 1491. Působil nejenom jako grafik, ale také jako malíř. 

Kromě významných maleb, jako byla „Panna Marie v růžovém keři“ z roku 1473, 

vytvořil sto patnáct rytin a na padesát kreseb, které patří k jedněm z nejdokonalejších 

projevů světového grafického umění.40 Výrazové přednosti jemného mědirytu před 

hrubším dřevořezem získaly pro práci v této technice řadu význačných umělců. Jako 

v tolika dalších technikách, i zde stojí na předním místě tvorba Albrechta Dürera, který 

se inspiroval mědiryteckým uměním Martina Schongauera. Koncem 16. století se 

obliba mědirytu rychle rozšířila a mnozí mědirytci tuto techniku používali na 

reprodukování děl slavných malířů.41 „Cenná knižní díla začnou být ilustrována touto 

grafickou technikou především v Německu.“ 

„Měď používaná k mědirytu má jen nepatrnou tloušťku, obyčejně stačí síla 1 mm, u 

největších formátů asi 2 mm, okraje desky jsou zaobleny, aby ostré hrany netrhaly 

papír. Grafik si nejdříve naskicuje obraz na desku a jemnou jehlou v lehounkých 

obrysech obtáhne hlavní kontury. Poté teprve použije rydla. Do hotové desky se vetře 

barva a suchým hadříkem se pak deska důkladně očistí, aby barva zůstala jen ve 

vyrytých čárách. Pod válcovým lisem prochází deska pod značným tlakem na předem 

vlhčený papír. Rytinový papír musí být speciálně vyroben, aby mohl mít dobré sání 

                                                           
39 KREJČA 1981, 67. 
40

 MRÁZ/MRÁZOVÁ 1988, 536. 
41

 KREJČA 1981, 67. 
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barev.“42 Technika mědirytu je jedna z nejtěžších grafických technik a vyžaduje od  

rytce dokonalou zručnost. 

 

1.3.4 Písmo 

 

„Čeští i zahraniční tiskaři hledali vzory pro typy svých písem v písmech soudobých 

rukopisů a sami si je ryli a odlévali. V Čechách převládla v druhé polovině 15. století 

česká bastarda, písmo s kurzivními prvky. Její původ je nutno hledat ve Francii, odkud 

se rozšířila do dalších evropských zemí. Pro českou rukopisnou bastardu, jejíž zrod se 

klade do 14. století jsou typické nápadné výběžky dříků písmen a poměrně velká 

zdobnost. Bastarda se u nás v tisku používala jen do dvacátých let 16. století. Nově 

vznikající dílny tiskly však už od počátku století písmy vyráběnými na prodej a 

dováženými z ciziny, zejména různými druhy německého švabachu. Bastardou se 

tiskly především české prvotisky, například Kronika Trojánská či všechny tisky 

Severinovy–Kampovy dílny.“43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 MARCO 1981, 159–160. 
43 BOHATCOVÁ 1990, 140–141. 
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2. KNIŽNÍ KULTURA V ČECHÁCH 

 

„Brzy po vynálezu knihtisku v Německu našlo tiskařské umění cestu také do Čech. 

Neví se jistě, odkud k nám knihtisk přišel, pravděpodobně z Kolína nad Rýnem nebo 

z Mohuče.44 V sedmdesátých letech nastaly vhodné společensko politické a kulturní 

podmínky pro zavedení knihtisku do Čech.  Klidná jagellonská vláda a technické 

předpoklady vytvářely knihtisku dobré podmínky. U nás stejně jako v celé Evropě 

předešel tisk z celostranných dřevěných či kovových desek výrobu knih pomocí 

pohyblivých liter asi o jedno půlstoletí. Mezi vzácné celostranné deskotisky u nás patří 

sv. Kryštof z let 1430 až 1440.“45 V počátcích, kdy do Čech pronikaly tyto grafické 

techniky, nebyla úroveň dřevořezů příliš velká. Tvůrci dřevořezů zjednodušili 

zobrazované téma na jednoduchou obrysovou kresbu bez výraznějšího modelování 

postav. Tak je tomu i u ikonografického tématu se svatým Kryštofem, kde je silnou, 

jednoduchou linií znázorněna postava vousatého muže se žehnajícím Ježíškem na 

ramenou. Svatý Kryštof se opírá o větev, z které vyrážejí listy. Vyobrazení je zasazeno 

do jednoduše zdobeného rámce. [2] 

„Místem, které se u nás může pochlubit první knihou tištěnou pohyblivými typy, 

byla Plzeň.“46 „Zde byla zřízena jedna z prvních knihtiskáren ve střední Evropě a byla 

zde vytištěna první česká tištěná kniha „Kronika Trojánská“47 „Tento první tisk vydal 

dnes neznámý tiskař roku 1468.“48 Kronika ukazuje všechny známky prvních pokusů a 

má značné nedokonalosti v tisku. Iniciála „P“, která se vyskytuje v „Kronice 

Trojánské“ je nejstarším pokusem o tištěnou iniciálu v barvě textu. [3] Konturový, 

akantový korpus s tapetovým vnitřním polem je zasazen do plastického obdélníkového 

rámce přesahující text stránky. Iniciála měla být patrně dodatečně kolorována a 

pravděpodobně nebyla tištěna zároveň s textem, nýbrž dodatečně dotisknuta, jak se 

usuzuje podle jiného odstínu černé barvy.“49 „V Plzni byly také vytištěny latinská 

statuta Arnošta z Pardubic z roku 1476 a dalších šest plzeňských prvotisků. 

Nejvýznamnějším plzeňským tiskařem byl Mikuláš Bakalář, který zde působí od roku 

1493.“50 

                                                           
44 VOLF 1926, 7. 
45

 Uložen v Národní knihovně České republiky. 
46 VOIT 1987, 8. 
47 LÁBEK / PETLAN 1947, 63. 
48 Kronika se dnes nachází v knihovně Národního muzea. Před tím byla v držení oseckého kláštera. 
49 HORÁK 1948, 45–46. 
50 VOIT 1987, 8. 
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Ještě dříve nežli v Praze se knihtisk po plzeňské éře prezentoval ve Vimperku. 

Praha poznala knihtisk až roku 1487. Důležité bylo i krátké působení Martina 

z Tišnova v Kutné Hoře roku 1489. V Kutné Hoře vznikla bible, zvaná 

„Kutnohorská“51, která obsahuje velké množství obrysových ilustrací bez umělecké 

hodnoty a na konci knihy originální tiskařskou značku, signet. Jedná se o znak Kutné 

Hory s písmenem „W“, iniciálkou krále Vladislava Jagellonského, držený po stranách 

dvěma havíři v kápích.52 Ilustrace v „Kutnohorské bibli“ pořídil český mistr podle 

kolínské bible Jindřicha Quentella z roku 1479, nebo podle norimberské bible A. 

Kobergera, tištěné roku 1483 s týmiž dřevořezy. Prosté dřevořezové předlohy jsou 

zjednodušeny na primitivní míru a například podoby osob jsou zcela změněny. Tyto 

dřevořezy vyžadovaly ruční dokreslení a dodatečné kolorování.53 

 Na Moravě bylo černé umění přijato nejdříve v Brně v letech 1486 až 1499 a poté 

v biskupské Olomouci (1499–1502).  

Za období prvotisků (inkunábulí) je považováno období do roku 1500.54 Slovo 

inkunábule se užívá pro označení prvotisku již od 17. století a vzniklo z latinského 

„cunabula“ (kolébka). Jedná se tedy o období, kdy byly tisky v kolébce. V té době je 

tiskař pokládán za tvůrčího umělce produkujícího svá ušlechtilá díla samostatně.55  

 

2.2    Pražský tisk a ilustrace nejvýznamnějších tisků 

 

Praha se stala po Plzni jedním z nejdůležitějších center knižního umění. Nejstarší 

nepochybné doklady o knižní výrobě v kulturně politickém centru království pocházejí 

z roku 1487. První díla českého knihtisku byla bez ilustrací, jejich výtvarnou podstatu 

tvořilo jen písmo, iniciály a celková úprava tištěné strany.56 Pražská produkce před 

rokem 1500 byla rozdělena mezi tři dílny.57  

 

 

 

 

                                                           
51

 Bible je uložena v Národní knihovně České republiky. 
52 HORÁK 1968, 12. 
53 HORÁK 1948, 51. 
54 VOIT 1987, 8. 
55 HORÁK 1948, 27. 
56 BOHATCOVÁ 1990, 140. 
57 VOIT 2006, 712. 
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2.2.1 Pražské tiskárny do roku 1500 

 

V Praze se setkáváme nejprve se dvěma ranými díly připisované Jonatanu 

z Vysokého Mýta. Protože archivní prameny svědčící o Jonatanově existenci jsou 

poněkud nejasné, používá se pro autora tisku pojmenování Tiskař Žaltáře, který byl 

vydán tímto tiskařem v roce 1487. Dále z produkce této tiskárny pochází Trojánská 

kronika italského spisovatele 13. století Guidona z Columny.58  

Roku 1488 začala v Praze pracovat jedna z největších českých tiskáren 15. století 

Severínova–Kampova tiskárna. Prvním větším dílem, které vyšlo ze Severínovy–

Kampovy tiskárny byla „Pražská bible“ z roku 1488. Jednalo se o první tištěné vydání 

kompletní bible u nás. Kromě bible vytiskl Severín a jeho tovaryš Jan Kamp v prvním 

roce existence tiskárny například Ezopovy bajky, z nichž dnes známe pouze zlomek. 

Dřevořezy v bajkách lze považovat za jedny z prvních typů nového způsobu výzdoby 

knihy. V roce 1495 vytiskli významné dílo velkého rozsahu, proslulý bohatě 

ilustrovaný „Pasionál český“ od Jacoba de Voragine. V letech 1497 až 1498 opustilo 

tiskárnu další náboženské dílo „Nový zákon“, na rozdíl od předešlých plzeňských 

vydání byl však již obohacen 180 dřevořezy.  Roku 1501 bylo vytištěno dílo „ Knihy 

dvoje o lékařství proti štěstí a neštěstí“ od známého humanisty Franceska Petrarky.      

Po roce 1500 se vyučil knihtisku Pavel Severín z Kapí Hory, který převzal tiskárnu po 

smrti svého otce. 

Posledním pražským tiskařem 15. století byl tiskař Beneda, z jehož tvorby je 

významný spis mistra pražské univerzity a duchovního správce podobojí Václava 

Korandy mladšího „Traktát o velebné a božské svátosti oltářní, kterak má přijímána 

býti od věrných křesťanův“ z roku 1493. Jako první dílo v Čechách bylo vybaveno 

titulním listem. Dále vydal „Praktika“ z roku 1493.59 

 

2.2.1.1 Tisky Jonatana z Vysokého Mýta 

 

 Roku 1487 působil na Starém Městě Pražském knihtiskař nazývaný Jonatan 

z Vysokého Mýta, o jehož existenci se vedou spory.60 Proto bývá také knihtiskař 

nazýván jako „Tiskař Žaltáře“. Tento „Žaltář“ vyšel v roce 1487 a je první pražskou 

                                                           
58 VOIT 1987, 8. 
59 HORÁK 1968, 12.  
60 Zdeněk Tobolka připisuje dvě publikace anonymního autora Jonatanu z Vysokého Mýta, což odmítá 
Emma Urbánková. 



22 

 

tištěnou knihou. Žaltář obsahuje 122 listů potištěných červeno–černě. Týmž typem 

písma byla ve stejném roce vydán rytířský román Guida de Columny „Trojánská 

Kronika“. Jak v Žaltáři, tak v Kronice61 bylo vynecháno místo pro dodatečné 

domalování  iniciál rubrikátorem.62 Jonatanovy knihy neobsahovaly titulní list, ale 

měly pouze úvodní prázdný list.63 

 

2.2.1.2  Severínova–Kampova tiskárna a jejich produkce 

 

Pražská tiskárna působí od roku 1488 a jejím majitelem byl kramář a konšel 

Severin. V počátcích tiskárna vystupovala anonymně a až roku 1522 se v explicitu 

tisku objevuje jméno Pavla Severína z Kapí Hory, který převzal dílnu po svém otci. 

Archivní záznamy připsaly nejstarší tisky tiskaři Janu Kampovi, který pracoval u 

Severina jako tovaryš. Díky chybějícímu jménu tiskaře jsou všechny tisky vyšlé do 

roku 1500 označovány také jako díla „Tiskaře Pražské bible“. Tato bible byla první 

publikace dílny z roku 1488. Text zde není ilustrován, ale představuje bezesporu 

nejobsáhlejší prvotisk. Je to kompletní bible tištěná nejen v českém, ale i ve všech 

slovanských jazycích.64 Ještě téhož roku tisknou „Ezopovy bajky“65, které jsou 

pokládány za první knižní titul ilustrovaný v Čechách. Bajky jsou dnes známy pouze 

v unikátních zlomcích. Součástí textového zlomku jsou dvě ilustrace, kde je vyobrazen 

Ezop, jak přináší drůbež Xantově ženě a Ezop přinášející hostům sedícím u stolu jídlo. 

Námět i lineární černá kresba provedená na bílém pozadí vychází z německé předlohy 

z roku 1476. 66 Dřevořezy mají velikost 77 x 110 mm a vyznačují se dosud velmi 

zjednodušenou formou vyobrazení.67 [4] 

V roce 1495 vyšel dvousloupcově tištěný a bohatě zdobený „Pasionál“ od Jacoba 

de Voragine.68 Dřevořezy jsou napodobeniny návrhů norimberského malíře a řezbáře 

Michaela Wolgemuta a jeho žáků. Tyto návrhy byly předtím otištěny v Schatzbehalteru 

a kronice H. Schedela. Český řezbář neuměle napodobil vzory, ale přidal i sám nové 

obrazy. Například dřevořez s upálením Mistra Jana Husa. Černé kresby na bílém 

                                                           
61

 Oba tisky se nacházejí v Národní knihovně České republiky. 
62 VOIT  2006, 927–928. 
63

 TOBOLKA 1930, 56. 
64

 Tisk je uložen v Národní knihovně České republiky. 
65

 Nacházejí se ve Strahovské knihovně v Praze. 
66 VOIT  2006, 924. 
67

 TOBOLKA 1930, 30. 
68

 Pasionál vlastní Národní knihovna České republiky. 
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pozadí nejsou již jen obrysové, nýbrž jsou modelovány čárkováním.69 Celé dílo 

obsahuje 170 figurálních dřevořezů, které se místy opakují a zobrazují portréty světců, 

papežů, biblické a pašijové scény. Významnými ilustracemi v Pasionálu jsou i 

vyobrazení „Posledního soudu“. Jedná se o celostrannou ilustraci, kde se v pravém 

spodním rohu nachází monogram KVH.70 Celý výjev je ohraničen dvěma sloupy, které 

jsou zakončeny v horní části bohatou rostlinnou výzdobou. Vyobrazení je zde 

pomyslně rozděleno do dvou sfér. Do sféry pozemské a nebeské, kde je zobrazen 

žehnající Kristus sedící na duze. V ústech drží Kristus meč a lilii jako symboly trestu a 

milosti. K nedílné součásti ikonografického námětu patří hlavní přímluvci u Boha, kde 

po pravici Krista klečí Panna Marie, po jeho levici svatý Jan Křtitel. Blízko Božího 

trůnu se nacházejí andělé troubící do čtyř stran světa a oznamující čas soudu. 

V pozemské sféře v zadním plánu můžeme sledovat motiv, kdy po zaznění andělských 

polnic z otevřených hrobů vstávají mrtví a jsou souzeni podle svých činů. V předním 

plánu anděl pomáhá vykoupeným do ráje, který je zde vyobrazen jako Nebeský 

Jeruzalém. Na protější straně najdeme zobrazeny ty, kteří jsou určeni k věčnému 

zatracení a s tvářemi plnými bolesti a utrpení jsou ďáblem zaháněni do pekla. [5] Mezi 

další významné ilustrace Pasionálu patří „Zvěstování Panně Marii“ kde autor situuje 

Zvěstování do domku v Nazaretu. Panna Marie se v okamžiku návštěvy anděla modlí u 

pulpitu.71  

Dalším ilustrovaným titulem je „Nový Zákon“ 72z let 1497 až 1498. Obsahuje 180 

drobných opakujících se dřevořezů s pokročilejší šrafůrou. Závěrečný cyklus 

Apokalypsy vznikl velmi přesnou nápodobou rozměrem větších originálů 

hornoněmecké Kobergovy „Bible norimberské“ s dřevořezy od Michaela Wolgemuta. 

Tytéž zahraniční ilustrace již dříve posloužily jako východisko řezači obrazového 

aparátu mladší „Kutnohorské bible“. Největší dřevořez má rozměry 127 x 173 mm a 

vyskytuje se na titulní straně. Podle nápisu na pásce představuje svatého Jeronýma, 

který sedí v kardinálském oděvu se svatozáří kolem hlavy. Sedí v křesle u pultu 

s knihou a má u sebe lva stojícího na zadních nohou.73 [6] 

                                                           
69 HORÁK 1948, 52. 
70

 VOIT 2006, 925. 
71

 ROYT 2006, 317. 
72

 Uložen v Národní knihovně České republiky. 
73

 TOBOLKA 1930, 32. 
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Také některé štočky „Nového Zákona“ severínova tiskárna otiskovala i později, 

například v díle „Pán rady“74 z roku 1505. Část z jedenácti anonymních obrázků 

z traktátu „Pán rady“ charakterizuje ornamentálně pojatá linie, vyspělá šrafuj a jistá 

schopnost karikatury postav, zasazených do perspektivně pojatých interiérů či městské 

scenérie. U některých dřevořezů se nacházejí nápisové pásky, které nesou česká jména 

alegorických postav. Zřejmě kresebné předlohy vznikly v cizině s prázdnými páskami a 

textové segmenty byly do štočků vřezány dodatečně až v Praze.75 V traktátu „Pán rady“ 

se dvakrát vyskytuje dřevořez velikosti 142 x 112 mm, představující marnotratného 

mládence. Dřevořez dále obsahuje pásky pro nápisy a bohatou květinovou výzdobu. 

Dále zde nalezneme cyklus deseti dřevořezů o velikosti 145 x 111 mm znázorňujících 

scény z hráčského života. [7] K těmto obrázkům se druží ještě dřevořez velikosti 145 x 

114 mm představující rytíře na koni a poutníka před ohrazeným městem. Tyto 

dřevořezy nejsou již určeny ke kolorování, protože zde mají svou významnou úlohu 

světlo a stín. Obrázky byly nejen otiskovány v knize, ale tiskly se i samostatně a do 

rukopisných knih se vlepovaly.76 

„Zásadní změnu v dějinách české knižní kultury představuje titulní dřevořez 

z překladu díla „ Knihy dvoje o lékařství proti štěstí a neštěstí“ od Franceska Petrarky 

z roku 1501.77 Pod ještě gotizujícím obrázkem autora sedícího u písařského pultu je ve 

spodní polovině předvedena alegorie života. Proměnlivost lidského údělu 

symptomaticky znázorňuje kolo štěstí, které je obsazeno šesti postavami. Kolo, jehož 

pohyb ovládá všemohoucí ruka vycházející ze stylizovaného oblaku, některé postavy 

střídavě vynáší a jiné zase dočasně ponižuje. [8] Celý výjev je zasazen do rámce 

s geometrickými tvary. Celostránkový dřevořez má velikost 235 x 141 mm. Ačkoliv 

Petrarkův spis vydaly zahraniční tiskárny do roku 1500 nejméně třikrát v latině, tento 

motiv byl užit poprvé až v českém znění. Kreslíře či malíře, předlohy stejně jako řezače 

štočků neznáme. „78    

„Pokud nebyly dřevořezby Severínovy–Kampovy tiskárny původní, nebyly to 

dřevořezby vypůjčené z Německa, ale dřevořezby nově řezané podle norimberských 

předloh. Byly ale na nižším stupni než originály.79 
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 Tisk uložen v Knihovně křížovníků. 
75

 VOIT  2006, 925–927. 
76

 TOBOLKA 1930, 32–34. 
77

 Tisk se nachází v Národní knihovně České republiky. 
78 VOIT  2006, 925–927. 
79

 TOBOLKA 1930, 34. 



25 

 

2.2.1.3    Tiskař Beneda 

 

 Nejvýznamnějším dílem je rozsáhlý „Traktát o velebné a božské svátosti oltářní, 

kterak má přijímána býti od věrných křesťanuov“80 od univerzitního mistra a 

administrátora podobojí Václava Korandy mladšího z roku 1493.81 Traktát má 176 folií 

a obsahuje první titulní list v české řeči, který je zcela jednoduchý, sázený ve třech 

řádcích textového písma ve tvaru obdélníku. První řádka je zdůrazněna rytou ozdobou 

na způsob rubriky.82 Typy jeho tiskárny jsou norimberského původu, odkud pochází 

švabach, který tiskař používal. Zde se poprvé setkáváme s písmem zakoupeným 

v cizině, nikoli zhotoveným pro individuální potřebu podle domácích rukopisných 

vzorů.83 Beneda tiskl nejen kališnický traktát, ale i četné kalendáře, kde využívá 

dřevořezových iniciálek, jejichž vydavateli byli mistři učení pražského, především 

Matěj z Vilémova. 

„Benedova tiskárna byla patrně malá a chudě vybavená. Její význam v dějinách 

knihtisku v českých zemích záleží především na tom, že první užil švabachu a že 

zavedl do výroby knihy v českém jazyce titulní listy.“84 

 

2.2.2   Pražské tiskárny po roce 1500 

 

 „Vláda Ferdinanda I. Habsburského silně dolehla na vývoj českého knihtisku. Již 

od začátku 16. století existovala různá cenzurní nařízení, avšak jejich provádění nijak 

podstatně knižní produkci neomezovala. Ale Ferdinand I., aby zamezil nesnadno 

kontrolovatelné činnosti venkovských tiskáren, zakázal roku 1537 tisk v Čechách, 

mimo Prahu a Plzeň. Roku 1547 po nezdařeném českém odboji zakázal tiskařskou 

činnost vůbec. Tiskaři ale toto nařízení obcházeli, když se vydávali za knihkupce a 

knihaře. Nakonec bylo od původního zákazu upuštěno a tiskárny byly opět 

povoleny.“85 

Pražský knihtisk byl na počátku 16. století poznamenán nárustem české produkce. 

Hojně byla vydávána díla antická a humanistická, ale i náboženská literatura. Překlady 

Lutherova díla zde vycházely již kolem roku 1520. Kniha se přizpůsobovala novým 
                                                           
80

 Vlastní Knihovna Národního muzea v Praze. 
81 VOIT 1987, 10. 
82 HORÁK 1948, 41–42. 
83 BOHATCOVÁ 1990, 134. 
84 TOBOLKA 1930, 64. 
85

 HORÁK 1948, 59–60. 
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požadavkům a roku 1533 se poprvé sází český text antikvou. Německý švabach je 

kolem poloviny století vytlačován. Po roce 1520 se začíná rozrůstat zásoba pražských 

dřevořezových iniciál.86 

 Prvním pražským tiskařem 16. století se stal pražský měšťan Mikuláš Konáč 

z Hodiškova. Začal tisknout společně s Janem Volfem od roku 1507 a do roku 1530 

vydal přes třicet českých a latinských textů. Jsou to většinou díla světského obsahu, 

dokazující vlivy humanismu a renesance, jako je například „Česká kronika“ Enea 

Sylvia Piccolominiho z roku 1510 nebo „Životové a mravná naučení mudrců 

přirozených“ od Valtera Burleigha z roku 1514. 

„Okolo roku 1520 se začíná opět prosazovat severinské tiskárna. Nyní stojí v jejím 

čele již Pavel Severin z Kapí Hory. Jeho činnost je v letech 1520 až 1541 doložena 

dvaceti devíti českými tisky. Některé z nich jsou opatřeny signetem, na němž bylo 

použito Dürerova motivu. V roce 1520 tiskne postilu Petra Chelčického, na níž 

navazují dva spisy Martina Luthera. Roku 1529 vydává Pavel Severín poprvé svojí 

bibli zvanou „Severínka“. Jeho vrcholnými tiskařskými díly jsou kancionály. 

Rozsahem své práce, materiálovým vybavením, technikou a uměleckou dovedností 

patřila Severínova dílna k předním českým tiskárnám první poloviny 16. století.“ 87 Po 

smrti Pavla Severina z Kapí Hory přešla tiskárna v letech 1553–1554 do majetku Jana 

Kosořského z Kosoře, který se stal jejím pokračovatelem. Okruh severinsko–kosořské 

tiskárny se rozšířil ještě o Jana Severina mladšího, ačkoli jeho příbuzenský poměr 

k oběma Severinům není zcela jasný. Nejstarší známý tisk té doby nese letopočet 1538. 

Kromě prakticky zaměřené literatury o kuchařství či morové nemoci, nacházíme u 

něho i knihy výpravné a bohatě zdobené. Mezi nejvýznamnější patří například „Hádání 

Pravdy a Lži o kněžské zbožnosti a panování jich“ Ctibora Tovačovského z Cimburka 

z roku 1539. Spis byl doplněn převážně alegorickými dřevořezy. Zásadním dílem byla 

„Kronika česká“ od Václava Hájka z Libočan. Severin mladší se při její realizaci spojil 

roku 1541 s pražským tiskařem Ondřejem Kubešem ze Žípů. Text objemné kroniky 

doprovázejí dřevořezy nestejné úrovně.88 „Jan Severín mladší byl také roku 1540 ve 

spojení s tiskařem Bartolomějem Netolickým, který využil přízně krále Ferdinanda I. a 

roku 1547 byl jediným pražským tiskařem, který mohl tisknout. Tisky Bartoloměje 

Netolického neměly mimořádnou úroveň, a proto si roku 1549 přibral za společníka 
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mladého Jiříka Černého Rožďalovského, zvaného Melantrich. Po společné edici 

několika drobných tisků a úspěšném vydání české bible roku 1549 se Netolický v roce 

1552 vzdal svého podniku ve prospěch Melantricha.“89 

 

2.2.2.1  Mikuláš Konáč z Hodiškova 

 

Mikuláš Konáč z Hodiškova se řadí k nejstarším identifikovaným tiskařům v Praze 

působícím po roce 1500. Největší Konáčův přínos české typografii spočívá v práci 

s ilustračním dřevořezem. Už od roku 1510 prosazuje titulní dřevořez figurálního typu, 

s největší pravděpodobností domácí provenience. Nejstarším dílem je Konáčův překlad 

„České kroniky“ Enea Sylvia Piccolominiho90 z roku 1510, kde vstupní ilustrace 

předvádí praotce Čecha na cestě k Řípu.91 „Text kroniky doplňuje 38 portrétů českých 

vladařů a význačných postav českých dějin, například zde nalezneme svatého Václava, 

Jana Žižku, Jana Lucemburského či Jiřího z Poděbrad. [9] Kronika je také doplněna 

rozličnými historickými výjevy, mezi než patří například vpád Tatarů nebo upálení 

Mistra Jana Husa. Svou technikou a kompozicí jsou dřevořezy sice prací samostatnou, 

ale jejich úroveň není vysoká“92 Tvůrce těchto dřevořezů je zde nazýván Mistrem 

cihlového pozadí, neboť většina jeho dosud známých prací má v zadním plánu 

charakteristický cihlový dezén. Vedle těchto klasických dřevořezů s černou kresbou na 

bílé ploše však Konáč zaváděl i takzvaný dřevořez bílé linie. Ten se uplatnil jak ve 

sféře iniciál, tak v rovině ilustrační.  

Na prvním místě stojí spis „Životové a mravná naučení mudrců přirozených“ od 

Valtera Burleigha93 z roku 1514, do něhož jsou zasazeny slohově mladší bílé portréty 

vystupující z černého podkladu. Z celkového počtu těchto cizích reprodukcí, které jsou 

umělecky nejednotné, je způsobem bílého portrétu zpracována polovina dřevořezů. 

Ačkoliv Burleighův spis vycházel latinsky a německy už od roku 1470, Konáčova 

verze představuje první ilustrované vydání. 

 Nejlepších výsledků dřevořez bílé linie dosáhl v tisku „Počínají se knížky, kteréž 

slovú srdečné knížky o čtyrech posledních budúcích věcech, totiž o smrti, soudu, peklu 
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a o radosti nebeské velmi příkladné“94 z roku 1521. Jedná se o nábožensky výchovný 

text, který obsahuje titulní borduru zdobenou vinnými hrozny a hojným  rejem volavek 

nalétávajících na okolo lovící sovu. Uprostřed výjevu se nachází v černě ohraničeném 

rámečku text s názvem knihy. S velkou pravděpodobností se jedná o dřevořez 

zahraničního původu, protože dřevořezy Konáčovy tiskárny byly většinou jen prací 

řemeslnou bez větší umělecké ceny.95 

 

2.2.2.2    Pavel Severín z Kapí Hory a jeho pokračovatelé 

  

„Nová etapa dílny po bývalém Tiskaři Pražské bible byla zahájena až roku 1520 

výrobou druhého nejstaršího překladu z díla Martina Luthera. Stejně jako na všech 

starších publikacích ani zde ještě není uvedeno jméno tiskaře. Dílna vystoupila 

z anonymity teprve o dva roky později u příležitosti vydání Chelčického „Knihy 

výkladuov spasitedlných na čtenie nedělní celého roku“.96 Tiskařský explicit poprvé 

nese jméno Pavel Severín z Kapí Hory.97 Bohatě zdobená titulní strana tisku je 

architektonickými rámci rozdělena do tří částí. [10] Horní část celostraného dřevořezu 

zdobí dva draci s propletenými hlavami umístění do zdobeného půlkruhu a rostlinný 

ornament. Ve střední části autor umístil černě orámovaný nápis s titulem knihy, který 

je obklopen renesančním dřevořezovým rámcem s fantaskními architektonickými 

prvky. „Spodní část obsahuje vlevo erb Myšků ze Žlunic, kde je ve vodorovně 

umístěném břevně znázorněna loďka a vpravo erb Perknovských s vyobrazením 

křídla.“98 „Některé z tisků Pavla Severína z Kapí Hory jsou opatřeny dvěma typy 

heraldických signetů,99 jejichž základem je štít s klínem a třemi růžemi. Zvláště značka 

se dvěma anděly patří v dějinách tisku k nejvýznamnějším. Základem k signetu byl 

mědiryt od Albrechta Dürera.“100 

Pavel Severín umisťoval dřevořezy na titulních listech i jimi provázel celou knihu, 

ale hlavní péči věnoval výzdobě a ilustraci svých biblí. Dřevořezy v prvním vydání 

bible roku 1529 nedosahovaly zdaleka takové úrovně jako ilustrace z bible vydané roku 

1537. To lze doložit na dřevořezu z prvního vydání s námětem předčítání v královské 
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knihovně, kde interiér knihovny, perspektivní zobrazení, ani figurální náměty 

nedosahují vysoké kvality. [11] Jinak je tomu už v druhém vydání z roku 1537 u 

dřevořezu popisující potopu. Ilustrace je na pravé a levé straně orámována zdobným 

rostlinným a figurálním rámcem a samotný dřevořez představuje kvalitní figurální, 

perspektivní i zoomorfní motivy. [12] 

Severínovy dřevořezy pocházely z části ze staré zásoby Kampovy tiskárny 

pocházející pravděpodobně z Norimberku. Novější dřevořezy jsou domácího původu a 

jejich autory jsou patrně Pavel Severín z Kapí Hory a Jan Severín mladší. Je tomu tak 

zejména u dřevořezů erbů nebo portrétů osobností, například v Rohově kancionálu 

„Písně chval božských, písně duchovné evangelické“ z roku 1541 s portrétem Mistra 

Jana Husa. Kancionál je uveden červeno–černou titulní stranou s širokým 

dřevořezovým rámcem, v jehož levé a pravé části stojí králové Šalamoun a David. Pod 

nimi vidíme zpívající bratrský sbor a kantory. Dřevořezy s letopočtem 1540 a 1541 

nesly označení monogramem SMC HF a připisuje se Janu Severínu mladšímu. Mimo 

to užíval Pavel Severín i dřevořezů vypůjčených nebo koupených v cizině, zvláště ve 

svých biblích, vydaných roku 1529 a 1537. Jednalo se o dřevořezy Erharda Schöna a 

dalších renesančních umělců.101 

„Z produkce Jana Severína mladšího je třeba vyzvednout dílo z roku 1539, jejímž 

autorem byl Ctibor Tovačovský z Cimburka, a které nese název „Hádání Pravdy a Lži 

o kněžské zboží a panování jich“.102 „Ctibor Tovačovský z Cimburka patřil mezi 

přední české státníky a oddané služebníky Jiřího z Poděbrad, kterému věnoval toto dílo 

sepsané roku 1467.103 Původní rukopis se nedochoval, ale byl znám ještě v první 

polovině 16. století, kdy se stal znovu aktuální. Tovačovský zde upozorňuje na 

nepatřičnost církevní nadvlády nad světskou mocí a ztotožňuje personifikovanou 

Pravdu s kališnickou církví a Lež s církví římskou.104 Tovačovský označil jako příčinu 

násilí a pokoření způsobeného Pravdě takzvanou Konstantinovu donaci,105 která 

povýšila papežství nad císařstvím.106 
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Kniha o „Hádání Pravdy a Lži“107 doprovází řada prostých ilustrací s moralizující 

tendencí. Dřevořezy z nichž některé jsou datovány rokem 1538–1539 se obyčejně 

připisují Janu Severínovi mladšímu, i když je na nich patrná dvojí nestejně dovedná 

rytcova ruka.108  

V knize se nachází 25 dřevořezových ilustrací k textu o formátu 90 x 136 mm, které 

tiskař použil v knize jednačtyřicetkrát. Na titulním listě pod názvem knihy je umístěn 

velký dřevořezový erb Ctibira Tovačovského z Cimburku se znamením cimbuří a dole 

údaj o roku vytištění. K první bohatě zdobené dřevořezové ilustraci patří vyobrazení 

samotného autora knihy, který klečí a odevzdává své dílo svaté Trojici. [13] Následná 

ilustrace zobrazuje darování knihy králi Jiřímu z Poděbrad. [14] Výjev je doprovázen 

nadpisem shrnující dedikaci. Na obou dřevořezech se podoba klečícího autora shoduje, 

ale pozoruhodná je jemnost, s níž ilustrátor vystihl rozdílnost fiktivní a reálné situace. 

Zatímco kniha pro Jiřího z Poděbrad spočívá v rukou dárce, kniha dedikovaná 

božskému majestátu leží na zemi. Obě ilustrace navazují svým námětem na středověké 

donátorské iluminace, avšak tentokrát je místo kostela odevzdáván dar mnohem 

menších rozměrů109 

 „Další dřevořezy alegoricky zachycují spor Pravdy a jejich sester ostatních ctností 

se Lží a dalšími neřestmi, které cestují do Antiochie k soudu. V přelíčení, které řídí 

kancléř Boží, svatý Jan Evangelista, rozhoduje Duch svatý s radou apoštolů, proroků a 

jiných postav Starého i Nového Zákona ve prospěch Pravdy. Lež je odsouzena ke 

zkáze i se svým průvodem neřestí.“110 „Poslední ilustrace k textu se z tohoto cyklu 

zdánlivě vymyká. Zobrazuje interiér kostela s trojscénou zpovědi, rozhřešení a 

přijímání pod jednou, zatímco kalich stojí na oltáři. Ve skutečnosti se jedná o ilustraci 

neméně kritickou, míří bezprostředně do současnosti a pranýřuje římský způsob 

přijímání eucharistie.“111 [15] 

V roce 1541 vydal Jan Severín mladší zásadní dílo „Kroniku českou“112 od Václava 

Hájka z Libočan, na jejíž výzdobě se podílel Ondřej Kubeš ze Žípů.113 „Kronika je 

vyzdobena množstvím dřevořezů nestejné hodnoty. Některé se často opakovaly a jiné 
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se knihy nehodily vůbec. Dřevořezy nesou buď letopočet 1540, nebo 1541.“114 „Kresby 

s přírodními sceneriemi, hrady, vesnicemi, stavbou kostelů jsou autorem zvládnuty 

často zdařile. Zato však figurální kompozice, zejména u scény trůnících panovníků, 

k jejichž zpodobnění bylo použito portrétů z Kuthenovy kroniky115, jsou málo životné a 

v nepoměru k ostatním postavám a náznakovému pozadí. Některé dřevořezy jsou 

signovány monogramy PS nebo PS a SMC. Za původce se pokládá rovněž Jan Severín 

mladší.“116   

„Zajímavé je jejich pozdější využívání. Obrazy bitev českého dávnověku sloužily 

například k přiblížení soudobých křesťansko–tureckých bitev a scéna zavraždění 

svatého Václava ilustrovala v letáku z roku 1572 dokonce bartolomějskou noc.“117 

Scéna se svatým Václavem je zachycena ve chvíli, kdy je zavražděn u chrámových 

dveří. Na dřevořezu se objevuje také zajímavá přírodní scenérie se schematicky 

vyobrazenou architekturou. [16] Velmi bohatě ilustrovaná je především titulní strana 

kroniky, kde se pod věcným názvem nalézá dřevořezový císařský znak, který 

vyžadoval ruční dokolorování. 

K méně významným, ale neopomenutelným tiskům Jana Severína mladšího patří 

například „Kuchařka“118 vydaná v roce 1542. Titulní strana tisku obsahuje dřevořez, 

který přibližuje práce v kuchyni. Ilustrace znázorňuje dvě ženské postavy pracující na 

přípravě jídla a malého chlapce s hmoždířem sedícího v popředí na stoličce. [17] 

Nedlouho po znovupovolení knihtisku se pokračovatel Severínské tiskárny Jan 

Kosořský jako první tiskař v Čechách pustil do tisku dlouho oblíbeného románu „Život 

Adamův, aneb jinák od starodávna Solfernus“119 od Václava Hájka z Libočan z roku 

1553.120 Jedná se o umravňující knihu plnou osobitých ilustrací. Václav Hájek 

z Libočan nově zpracoval středověkou, velmi rozšířenou latinskou legendární látku 

z pekelného prostředí.  

Dílo pojednává o svržení vzpurných andělů z nebe do pekel a o sporu mezi Bohem 

a ďáblem. Kniha je vzácná především díky četným dřevořezovým ilustracím, které 

převážně ztvárňují postavy čertů. Působivý je například dřevořez, který představuje 
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Lucipera se svými rádci. Celý výjev je zasazen do jednoduchého interiéru. Většina 

dřevořezů nese signaturu „1552 MC“.121 [18] 

„Většina svrchu citovaných publikací severínsko–kosořské tiskárny byla opatřena 

ilustracemi. Korunou dlouholetého editorské a typografické činnosti se stal upravený 

překlad Sebastiana Münstera „Kozmografia česká“122 z roku 1554. Sazba nadmíru 

obsáhlého Münsterova textu však Kosořského vyčerpala natolik, že pro obrazový 

aparát se finančních prostředku již nedostalo. Kozmogfafii doplnil jen 30 textovými 

ilustracemi, které vystačily do první třetiny díla. Kosořský využil staré dřevořezové 

zásoby severinské dílny a jen v několika málo případech nechal pořídit kopie 

původních drobných štočků s kuriózními náměty, jako byly pyramidy nebo lidská 

monstra. Pouze jediný dnes známý exemplář obsahuje mapu Čech. Výtvarnou složku 

proto zastoupil hojný počet stylově i řemeslně nesouladných iniciál, shromážděných 

z několika pražských i mimopražských tiskáren první poloviny 16. století. Tím však 

byla narušena rovnováha grafické koncepce, kterou nezachránilo ani jednotné 

rámování stran.“123  

 

2.2.2.3     Bartoloměj Netolický a jeho žák Jiří Melantrich 

 

 Tisky Bartoloměje Netolického nepatří mezi nejvýznamnější díla v dějinách knižní 

kultury, až na vydání bible, kterou připravil společně se začínajícím Jiřím 

Melantrichem. Mezi zajímavější Netolického tisky lze zařadit například první vydání 

„Knížky v českém a německém jazyku složené“124 z roku 1540. Tato ilustrovaná 

konverzační příručka pro potřeby kupců zpracovaná Ondřejem Klatovským se stala 

populární učebnicí a do Bílé hory byla v jiných tiskárnách vydána ještě nejméně 

jedenáctkrát.125 Působivé ilustrace najdeme i v publikaci Brikcího z Licka „Regule, to 

jest Řeholy obecné z latinských učiteluov práv vybrané“126 z roku 1541. Titulní 

dřevořez Brikcího Reguly předvádí deset alegorických postav s vysvětlujícími 

nápisovými páskami s českým textem. A také obsahuje drobnokresbu spisovatelova 

erbu, kde se nachází na štítě slunce se dvěma rybími ocasy a s lukostřelcem. Námět 
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dřevořezu, datovaného 1541 čerpá z německých obrazových jednolistů první třetiny 16. 

století.  

 Mimořádným typografickým počinem je bible z roku 1549127, označovaná též jako 

první vydání Bible Melantrichovy. Funkci titulního dřevořezu plní rozměrný Říšský 

znak krále Maxmiliána s jednohlavým orlem v půlkruhu, který má uprostřed znak 

rodových habsburských zemí a na křídlech je doplněný šesti menšími zemskými znaky. 

Ty jsou po stranách nadnášeny andílky. Ve spodních rozích sedí gryfové. Otisk znaku 

vznikl ze štočku. Který publikoval už Ondřej Kubeš na titulní straně „Kroniky české“ 

Václava Hájka z Libočan z roku 1541. Znak u Netolického má však nové, nápadné 

lištové rámování. Obrazový aparát čítající 133 dřevořezů je závislý na druhém vydání 

Severínovi bible z roku 1537. Pouze incipitový obraz k předmluvě svatého Jeronýma 

byl zde a pak ve všech dalších Melantrichových vydáních vyměněn za širokou 

narativní borduru Lucase Cranacha mladšího.128  V dalších vydání z roku 1557 a 1561 

byly vyměněny linky za související rámec skládající se ze čtyř částí zdobené 

dekorativními prvky mladšího původu. V horní části dva putti drží kartuš s názvem, po 

stranách stojí dvě ženské karyatidy na lvích hlavách se štíty v rukou a dole drží dvě 

sedící mužské postavy proslulé varianty129 Melantrichova signetu.130 

 

2.3   Jiří Melantrich z Aventýna 

 

Dalším tiskařem, který započal svou plynulou činnost v padesátých letech byl Jiří 

Melantrich z Aventýna. Narodil se roku 1511 v Rožďalově na Jičínsku. Vystudoval na 

univerzitě v Praze a pravděpodobně se krátce vzdělával v cizině.131 „Po roce 1534, kdy 

dosáhl bakalářské hodnosti, patrně odešel do Wittenberku, aby tam v studiích 

pokračoval. Zde poznává Lutherova přítele Filipa Melanchthona a na svých cestách se 

seznámil se Zikmundem Hrubým z Jelení, který působil jako správce a později 

korektor ve Frobeniově tiskárně v Basileji.“ Zde mohl získat praktické zkušenosti 

typografa a osvojit si humanistické pojetí vydavatelské práce. V roce 1540 se vrátil 

domů se značnými zkušenostmi. Po krátkém působení na Moravě se odebral do Prahy a 

stal se pomocníkem a společníkem tiskaře Bartoloměje Netolického. Roku 1549 vytiskl 
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Melantrich Netolickému českou bibli a již roku 1552 koupil jeho tiskárnu. Poté navázal 

styky s cizinou, zejména s Janem Frobeniem. 132 Jediný důkaz o jeho vazbách na 

Frobenia je nápadná podobnost Melantrichova signetu z doby působení v Netolického 

tiskárně se signetem Frobeniovy firmy v druhé polovině třicátých let 16. století.133  

„Melantrichova tiskárna používala k tisku zvláštní švabach, který již tehdy dostal 

název „melantrišský“. Melantrich se neomezoval jen na českou produkci, ale vydával i 

díla latinská a německá. Jako celkový počet tisků vzniklých v této tiskárně se uvádí 

dvěstě, ale objem tiskárny musel být ve skutečnosti větší. V roce 1576 provdal 

Melantrich svou dceru Annu za profesora pražské univerzity Daniela Adama 

z Veleslavína, který pokračoval v tchánově díle. Ale nejprve v roce 1580, kdy 

Melantrich zemřel, se tiskárny ujal syn Jiří Melantrich mladší. Za krátký čas přivedl 

tiskárnu ke krachu až do roku 1586, kdy umírá. Paralelně s ním se do roku 1582 

samostatně začal na tiskařské práci podílet vzdělaný Daniel Adam z Veleslavína, jehož 

přičiněním byl podnik přiveden opět do rovnováhy. Melantrišsko–veleslavínská 

tiskárna tak patří před Bílou horu bezesporu k nejproduktivnějším. Melantrich vydával 

objemné bible i sbírky kázání, rozmanitou nábožensko výchovnou literaturu, vedle děl 

slovníkových zde vznikala literatura lékařská a osvětová, botanická, právnická a 

hvězdářská. Potřebám měšťanské třídy i venkovského obyvatelstva vyhovovaly jak 

rozmanité učebnice, tak hospodářské příručky či lidová zábavná literatura. Od roku 

1554 zde byly nepřetržitě vydávány i úřední artikule a mandáty.“134  

 „Melantrichovy tisky nemají stejnou úroveň. Knihy lidové, modlitební a školní jsou 

vybaveny jednoduše a nemají ani reprezentativní titulní listy. Jiná díla s dobře 

upraveným titulním listem nesou Melantrichův signet.135 Velká reprezentační díla jsou 

ovšem vypravena nákladně a není v nich šetřeno výzdobou a ilustracemi. Titulní listy 

takových děl jsou vyzdobeny dřevořezy s bohatými renesančními rámci, rozmanitými 

dřevořezovými ilustracemi a v bibli z roku 1570 se dokonce zachovala Melantrichova 

podoba jako klečícího staršího měšťana před krucifixem na výšině za městem.136 

Některé ilustrace Melantrichových tisků, například v jeho biblích, mají sice vysokou 

úroveň, ale nejsou původními pracemi domácích umělců.“137  
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 „V popředí Melantrichova nakladatelského úsilí stála především Bible česká, kterou 

po společném podniku s Netolickým v roce 1549 pořídil ještě ve čtyřech vydáních 

(1556–1557, 1560–1561, 1570 a 1577). Bible z let 1556–1557 byla ikonograficky ještě 

závislá na ilustraci prvního vydání, ale text je již doplněn o některé dosud nevydané 

biblické knihy.“138 

Pro rozvinutí domácí vědecké ilustrace má hluboký význam široce oblíbený 

Mattioliho139  „Herbář jinak Bylinář“140 z roku 1562. Privilegium na tisk bylo vydáno 

již roku 1554, ale náročný překlad, kterého se ujal Tadeáš Hájek z Hájku, i pořizování 

kreseb a štočků vlastní výrobu tisku oddálily. Pražský cyklus 589 celostranných obrazů 

rostlin se vyznačuje přesností botanických detailů, pevnou obrysovou linií, pružným 

duktem a střídmým, leč účelným šrafováním.141 Na začátku knihy mezi předmluvami 

nalézáme jemné dřevořezy s realistickými podobiznami Mattioliho v renesančním 

portálu a Tadeáše Hájka z Hájku v oválném medailonu, pak znaky českých pánů, znak 

Starého města pražského a přes dvě stě ilustrací. Rostliny v Herbáři jsou zobrazeny od 

kořenů až po květy a plody a nebo zde nalezneme zobrazení jen jejich částí ve větším 

měřítku. [19] Pro praktické poučení působí tyto obrazy velmi výrazně a působivě a také 

jejich umělecká úroveň je značná.142 Asi pětinu ilustrací signoval dřevořezač GS. 

Jednalo se pravděpodobně o Giorgia Liberale nebo Jerzy Georga Scharffenberga.143 

Giorgo Liberale byl italský malíř a dřevořezač z Udine, který pracoval v Praze pro 

Ferdinanda Tyrolského. Jerzy Georg Scharffenberg pracoval jako dřevořezač ve 

Zhořelci a snad i ve Frankfurtu nad Odrou a Berlíně. Značky ostatních monogramistů 

DW, FP, IS a MH se vyskytují jen jedenkrát. Můžeme zde i předpokládat účast 

domácího dřevořezače Daniela a jeho tovaryše Hanse Minicha. V Herbáři samotném 

však o Minichově existenci doklady nenajdeme. Nalezneme zde jen jednu botanickou 

ilustraci s monogramem, jehož písmena Minichovým iniciálám sice odpovídají, ale 

jsou zaznamenána v neobvyklém pořadí MH. 144 V roce 1563 vydal Melantich 

v nakladatelské spolupráci s benátským tiskařem Vincentem Valgrisiem německý 

překlad tohoto Herbáře, který obsahoval ještě více dřevořezových ilustrací rostlin než 
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vydání české.145 K Melantrichově nelibosti si  Mattioli dřevořezové štočky rostlin při 

svém odchodu do Tyrol odnesl a tak nezbývalo, než aby pro druhé české vydání 

Herbáře z roku 1596 opatřil Melantrichův zeť Daniel Adam z Veleslavína jiné ilustrace 

z Frankfurtu.146 

Melantrich obohatil českou knižní kulturu také nadnárodní látkou a to tématem 

„Tanec smrti“ zpracovanou Hansem Holbeinem mladším. Tisk obsahoval kromě 

básnického komentáře i známý text Erasma Rotterdamského, podle něhož český 

překladatel Jan Popel z Lobkowic dílo nazval „Kniha, v kteréž jednomu každému 

křesťanskému člověku naučení i napomenutí se dává, jak by se ke smrti hotoviti 

měl“.147  Dílo vyšlo v Praze roku 1563. Silně zjednodušenou kopii Holbeinova cyklu 

pořídil pro Melantrichovo vydání nepříliš zdatný anonym. Některé z padesáti pěti 

obrazů dokonce řezal ve dřevě pozitivně, aniž by vzor překreslil, takže otisky jsou ve 

srovnání s originály zrcadlově obráceny. Melantrich stejné štočky použil i v reedici 

z roku 1564. Cyklus dřevořezů představuje děsivé vyobrazení smrti doprovázené 

veršovaným textem. Jde o původní středověkou symboliku Smrti, inspirovanou lidovou 

fantazií v souvislosti s hrůznými morovými epidemiemi. Smrt je zde personifikována 

do podoby kostlivce, kdy si přichází pro představitele různých společenských stavů a 

skupin. Dokazuje naprostou pomíjivost lidské slávy a marnost lidských tužeb a vášní. 

Především je zde znázorňována rovnost před smrtí, které nakonec podlehnou všichni, 

od papeže, přes kardinála a nižší klérus až po šlechtice, měšťana, mladou pannu i 

chudáka. [20] 

V roce 1570 tiskne Melantrich svůj nejslavnější tisk Bible české.148 Poprvé 

v dějinách českých biblických tisků zde text doprovázely umělecky řešené ilustrace 

domácího původu. Melantrich pro tento účel zaměstnal Ambrože Ledeckého, který 

prosadil návrh titulní strany s novou figurálně architektonickou koncepcí inspirovanou 

Jostem Ammanem, který pocházel z Curychu. Do textu bible je zařazen originální 

cyklus 146 ilustrací pro Starý i Nový zákon. 149 Dřevořezy pražského původu ale 

s největší pravděpodobností tvořili umělci pocházející z ciziny. Kromě několika 

obrázků staršího data jsou vlastní ilustrace od dvou umělců, jak je vidět z dvojího 

odlišného stylu i z dvojích značek. První část obrázků s monogramem FA se pokládá 
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za dílo Floriána Abela z Kolína nad Rýnem, žijícího v Praze, druhá část je signována 

TF a jejich autorem je italský malíř habsburského dvora Francesco Tertio. Na obou 

umělcích jsou patrné italské vlivy, protože jistou a zručnou rukou kreslí biblické 

výjevy, z nichž některé jsou vskutku naplněny rozmachem a monumentalitou italské 

renesance. Realistické krajiny a renesanční architektura obklopuje mohutné postavy 

určitých rysů a dokresluje scény, plné živého pohybu.150  

Významná ilustrace z této bible označená monogramem FA zobrazuje téma zrození 

Adama a Evy, kdy v popředí Bůh vdechuje život Adamovi a v zadním plánu dřevořezu 

sledujeme děj, v němž Hospodin stvořil z Adamova žebra ženu. Celý výjev se 

odehrává v bohaté přírodní scenérii plné rozličných zvířat. Monogram autora dřevořezu 

se skrývá v popředí na vyobrazení kamene. [21] 

Jedním z posledních tisků připravených ještě za Melantrichova života byla 

moralizující alegorie utrakvisty Vavřince Leandra Rvačovského z Rvačova „Masopust, 

Kniha o uvedení v pravou a Bohu milou pobožnost skrz kratochvilné o dvanácti synech 

Masopustových, patriarších pekelných, rozjímání, spasitedlná naučení dávajíc, proč se 

jejich tovaryšství varovati mají“151 z roku 1580. Text z církevního hlediska odsuzoval 

zábavy provozované mezi svátkem Tří králů a půstem. Celé dílo obsahuje 14 ilustrací 

s celostranným dřevořezem personifikovaného Masopustu s dvanácti skoro 

čtvercovými dřevořezy Masopustových synů s příslušnými symboly a alegoriemi. 

Každý syn zde reprezentuje jednu odsouzeníhodnou nectnost. Závěrečné vyobrazení 

popisuje Masopustův pohřeb.152 Masopust symbolizuje lidské tělo porušené hříchem a 

protivící se vlastní duši, o kterou ďábel usiluje rozličnou zábavou, aby ji nakonec 

dostal.153 Původce těchto kresebně realistických i lehce karikujících dřevořezů, které 

těžily z ornamentiky soudobých karnevalových masek, neznáme. Lze ale předpokládat, 

že dřevořezy vznikly v Čechách. Tematicky vyhraněné štočky se později už nikde 

neobjevily.154 Tento obrazový cyklus je proveden někdy technicky zdařile a s plným, 

drsným dobovým realismem. Kromě podélného čárkování užil umělec i mřížových 

stínů pro temnější místa. Neznámý český ilustrátor kreslí na prvním obrázku rytíře 

Masopusta z Koblihovic jedoucího na koni po zeměkouli opásaného jaternicemi a 

vyzbrojeného rožněm s napíchnutým prasátkem. Masopusta doprovází ďábel 
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s pohárem a prostopášná žena se svou pochybnou láskou, za ním pak se vynořuje smrt 

jako symbol neodvratného zmaru a nicoty. Pod bujným veselím, líčením nespoutaných 

vášní a neřestí zaznívá víra v člověka s čistým, dobrým srdcem, který kráčí po cestě 

zbožnosti k Bohu a dosahuje tak pravého štěstí.155 [22] 

 

2.4    Daniel Adam z Veleslavína 

 

Daniel Adam z Veleslavína byl všestranně orientovanou kulturně osvětovou a 

vědeckou osobností. Stal se zetěm Jiřího Melantricha z Aventýna a již dva roky po 

svatbě nacházíme v impresích dvou publikací Adamovo jméno vedle Melantrichova. 

Již roku 1578 musel mít status tovaryše s určitým podílem na hospodaření firmy.156 

Jako správce dílny a posléze jako její vlastník157 vydal 139 publikací.158 Daniel Adam 

se na chodu tiskárny nepodílel jen jako majitel a nakladatel, ale též jako překladatel, 

upravovatel, komentátor a v případě „Historického kalendáře“ z roku 1578 i jako autor. 

Tisky prošlé Adamovou tiskárnou jsou dodnes proslulé vysokou jazykovou kulturou.159  

Na začátku Veleslavínovi samostatné činnosti nevyšlo žádné nákladné ilustrované 

dílo, patrně z obavy před finančními problémy. Teprve roku 1592 vydal Adam 

z Veleslavína překlad díla Heinricha Büntinga „Itinerarium Sacrae scripturae, to jest 

Putování svatých, na všecku Svatou bibli obojího Zákona“.160 Dílo je vybaveno erby, 

znaky a osmi tabulemi s mapami. Kromě tabule ve tvaru jetelového listu nalézáme 

v knize zajímavé obrazy Evropy v podobě panny, Asie v podobě pegasa, mapy Svaté 

země, vyobrazení svatého města Jeruzaléma a jeruzalémského chrámu. Tyto tabule 

jsou provedeny v prvním vydání v mědirytu a vyryl je neznámý pražský rytec podle 

originálu v knize „Theatrum terrae sanctae“ od Christiana Andrichomia.161 

Veleslavínově tiskárně patří prvenství v uvedení mědirytu do knihy v českém jazyce. 

Další Veleslavínovy tisky jsou graficky střízlivé, akcent často pokládá na jednoduché, 

často dvoubarevné typografické titulní strany. Původní ilustrační štočky domácích 

umělců u Veleslavína najdeme málokdy. Když tiskárna připravovala roku 1596 druhé 

vydání Mattioliho „Herbáře“, původní štočky, provázející Melantrichovy edice z let 
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1562 a 1563, v Praze již nebyly. Veleslavín byl nucen vypůjčit si na tisíc menších, 

avšak detailnějších řezaných štočků od frankfurtského kolegy Sigmunda Feyerabenda. 

Adamovo druhé české vydání „Herbáře“ bylo pro následující dvě století posledním 

domácím dílem ilustrované botanické literatury. Štočky se do Frankfurtu vrátily, odtud 

přešly v letech 1678 až 1744 do Basileje a 1753–1759 byly v Norimberku přeryty do 

mědi.162 Po smrti Daniela Adama z Veleslavína v roce 1599 pracovala tiskárna v letech 

1600 až 1611 pod firmou dědiců. Jen ojediněle na počátku století podepisovala tisky 

vdova Anna Adamová. V roce 1613 pokračoval ve Velaslavínově díle jeho syn Samuel 

Adam z Veleslavína. Samuel tiskl do Bílé hory převážně literaturu z univerzitního 

okruhu a protihabsburské spisy. Mezi jeho významnější tisky patří bible163 z roku 1613, 

která byla upravená přetiskem dřívějšího vydání z let 1570 a 1577 nebo tisk Koldínova 

„Práva městská království českého“164 z roku 1618. Dílo bylo opět převzato ze staršího 

společného vydání melantrišsko–veleslavínského. Po Bílé hoře přešla tiskárna do rukou 

jezuitů.165 

 

2.5   Signet 

  

Zvláštním druhem dřevořezů v tiscích jsou signety, neboli grafické značky tiskařů a 

nakladatelů. Původně tiskaři své značky nazývali signum, insignia, arma, symbolum a 

později i emblema.166 Signet provází tištěnou knihu již od poloviny 15. století. 

Prvotiskaři se zde výjimečně neinspirovali středověkými rukopisnými knihami, 

v nichž tento fenomén ani neexistoval.167 Pravděpodobně se značky vyvinuly 

z notářských podpisů či z obecně rozšířených domovních znamení, která měla označit 

majetek obchodníka.168 Uvažuje se též o ohlasech filigránů ručních papírů nebo 

signatur kameníků. První signet otiskli Jan Fust a Petr Schöffer169 v díle „Psalterium“ 

z roku 1457. Značka tvořila dva černé štítky zavěšené na větvičce, z nichž pravý je 

Fustův a nese dvě zkřížené hůlky s kotvou, levý patří Schöfferovi a má ve znamení 

krokev se třemi hvězdami. První signety málo prozrazují o osobě tiskaře, jsou spíše 
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brány jako ozdoba, umělecký přídavek k tisku. Tiskaři prvotisků se pokládali spíše za 

umělce než za řemeslníky. Proto se i jejich značky objevují především v dílech 

významnějších a nákladnějších. 170 Součástí signetu se často stávaly tiskařovi iniciály 

či nakladatelská jména. Byl užíván také znak města jako sídlo tiskárny nebo královský 

znak. Tato volba námětu nám může mnoho prozradit o osobě a smýšlení tiskaře. 

V počátcích své existence nebyly signety používány jen v explicitu knihy, ale objevily 

se i na titulních stranách. Zde figurovaly buď jako solitérní výtvarné sdělení, nebo se 

staly kompozičním prvkem titulního rámu. Tomuto posunu napomohla rostoucí snaha 

nakladatelů a knihkupců zviditelnit svůj podíl při vydání publikace na úkor tiskaře. Na 

titul většinou přicházel nakladatelský signet, zatímco tiskařův se ocitl až v závěru 

tisku.171 

 

2.5.1    Signet před rokem 1500 

 

Signet Fustův a Schöfferův v žaltáři roku 1457 měl velký vliv na další vývoj 

signetu. Napodobovali ho nejenom četní tiskaři v různých městech Německa, Itálie, 

Švýcarska, Nizozemí, Polska, ale také se stal vzorem prvního českého signetu. Ten se 

nachází v tisku Nového Zákona, který pravděpodobně pochází z roku 1475. [23] 

Vytištěn byl neznámým českým tiskařem, ale není jisté ani místo vydání, předpokládá 

se, že spíše vznikl v Praze než v Plzni. Jedná se o dřevořez o velikosti 24 x 26 mm 

zobrazující dva štítky zavěšené na větvičce. Na štítcích jsou značky, o nichž se soudilo, 

že skrývají letopočet. Na levém bílém štítku se nachází černé písmeno M se třemi 

tečkami, na pravém černém štítku pak staré arabské číslice 75. Mezi oběma štítky 

uprostřed je stará arabská číslice 4. Dostává se tedy letopočet 1475, ve skutečnosti není 

vyloučeno ani čtení letopočtu jako rok 1457, což je datum vzniku původního signetu 

Fustova a Schöfferova. Řeší se otázka, zda jsou značky na štítkách vůbec číslicemi, 

protože v tehdejších tiscích se nenašla obdoba pro podobné umístění letopočtu a 

kombinace římských a arabských číslic je rovněž velmi neobvyklá. V tomto případě by 

pak mohlo jít o domovní značku, nebo jsou na nich dvě majuskulní písmena M se třemi 

tečkami, které snad mají nějaký vztah k původcům tisku. 172 
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Za signet se obyčejně považuje znak Kutné Hory v bibli Martina z Tišňova z roku 

1489, který má český původ a vynikající úroveň. Nejde tu o osobní tiskařův znak, ale 

prozrazuje se zde alespoň tiskařovo působiště. Na čtvercovém dřevořezu vidíme dvě 

rozkročené postavy havířů v kápích, kteří drží v obou rukou velký znak Kutné Hory. 

Na štítu je písmeno W, na němž spočívá královská koruna, tím je zde označen 

monogram českého krále Vladislava II. Jagellonského.173  [24] 

 

2.5.2     Signet po roce 1500 

 

 Forma signetu se stala v první polovině 16. století rozmanitější a jeho provedení 

pečlivější. Místo heraldických nebo geometrických značek na konci tisku se objevuje 

signet také na titulní straně. Buď je umístěn jako samostatný dřevořez pod názvem 

knihy, nebo je vkomponován do bordury nebo do ornamentálního titulního listu. 

Rostlinné a lístkové ornamenty, květinové a ovocné girlandy, bohaté voluty, kartuše, 

maskarony, grotesky a putti se nyní objevují i v signetu. 

 První doložený pražský tiskař Mikuláš Konáč z Hodiškova používal signet již 

v prvním období svého působení, kdy tiskl společně s Janem Volfem. Mikuláš Konáč 

otiskl svůj první dvoudílný signet roku 1514 v díle „Životové a mravná naučení mudrců 

přirozených“ od Valtera Burleigha. 174 Signet vkomponoval do dřevořezového rámce 

titulního listu. V horní části listu se nachází nápisová páska s tiskařovou pražskou 

adresou ILACU, tento nápis označuje v latině ulici Na Louži. Dole přidržují dva sedící 

andílci štít s černými iniciálami NI (Nicolaus Impressor), rozdělenými černou 

větévkou.175 [25] Následujícího roku použil Mikuláš Konáč signet, který zůstal trvalou 

charakteristikou jeho tisků. Jedná se o majitelův erb, na němž dvě nahoru vztyčené ruce 

drží zkřížené tiskařské balíky. Poté co Mikuláš konáč dosáhl vladyckého titulu, tak si 

nechal svůj znak zpracovat mnohem nákladněji. Signet použil v knize „Zrcadlo 

modrosti svatého Crhy biskupa“176 [26] z roku 1516 od Cyrilla Quidenonského, kde 

signet nacházíme na mnohem větším dřevořezu s postavou válečníka v přírodní scenérii 

s rostlinami a květy. V levém spodním rohu se nachází monogram umělce s písmenem 

I, na něž je vodorovně navlečeno písmeno P. Nahoře umístěná písmena NF jsou opět 

monogramem Konáčovým a značí Nicolaus Finitor. Autorem signetu by mohl podle 
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iniciál být buď výrobce erbů a štítů Jan Polák, nebo Petr Illuminátor. Jinou variantu 

Konáčova signetu přináší tisk Enea Sylvia Poety „O štěstí i divný i užitečný sen“177 

z roku 1516. Na rostlinné půdě rozměrného dřevořezu stojí po pravé straně mužská 

postava v soudobém kroji, která v pravé ruce drží znak s dvouocasým lvem. S ní drží 

tento znak asi stejně veliká postava nahého anděla přidržující zároveň pravou rukou štít 

s dvěma zkříženými balíky.178 [27] Nikoliv řezáčsky, ale ikonograficky nejcennější 

Konáčův signet je z roku 1520 v díle Mistra Jana Husa „Dvanáct článků víry křesťanské 

obce“.179 Poprvé jsou zde zpracovány původní české reálie.180 Jednou se v tomto díle 

Konáčův signet s balíky vyskytuje v rámci titulního listu, v jeho pravé dolní části a po 

druhé na konci knihy. Obdélníkový dřevořez na konci knihy je nejkrásnějším 

Konáčovým signetem. V jeho pravé polovině stojí postava Mistra Jana Husa se 

svatozáří, s písmeny MH181 [28] kolem hlavy a s levicí položenou na rameni muže, 

který před ním klečí. Pravou pozdviženou rukou ukazuje Hus na postavu Kristovu, která 

krvácí z boku a zachycuje svou krev do kalicha. Tento výjev v přírodě doplňuje lebka 

s přesýpacími hodinami, které leží u levé Husovy nohy. Před klečící mužskou postavou 

stojí Konáčův znak s tiskařskými balíky. Mistr Jan Hus zde ukazuje muži, který má 

představovat osobu samotného tiskaře, cestu ke Kristu, který vykoupil lidstvo svou krví. 

Středověký námět, který se dotýkal smyslu českých dějin v 15. století byl zpracován 

v tomto díle neznámým, pravděpodobně českým umělcem, který zde již používal určité 

renesanční znaky. Konáč užíval svých signetů úměrně k formátu a celkové výpravě 

svých děl. Ačkoliv jeho tisky nevynikaly po stránce typologické a ilustrační, jeho 

signety zato zaujímají významné místo v dějinách knižní kultury v Čechách.182 

 Typicky renesanční, ale na cizí vlivy navazující figurální signet vlastnil Pavel 

Severín z Kapí Hory. V bibli z roku 1529 a v Chelčického „Postile“ z roku 1532 

nalézáme dřevoryt s námětem dvou stojících baculatých géniů nadnášející bohatě 

prolamovanou nápisovou pásku. Námět zpracoval v mědirytu již okolo 1507 Albrecht 

Dürer. Pro německého tiskaře Thomase Anshelma adaptoval tuto látku do dřeva Hans 

Baldung Grien a odtud jí převzal řezač severinské dílny. Námět byl ale ještě doplněn o 
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erb majitele a Severínovo jméno s letopočtem 1529.183 Severínův znak držený génii měl 

tvar štítu, který byl hrotem rozdělený a v každém poli obsahoval růži. Tato forma 

signetu měla značnou technickou úroveň. [29] Druhý signet, který používal Pavel 

Severín z Kapí Hory najdeme v bibli z roku 1537 nebo v Rohově kancionálu z roku 

1541. Díla jsou označena bohatým renesančním rytířským erbem s bohatou výzdobou, 

korunou na přilbě, s jednou růží a křídly. Pokračovatel Severínské tiskárny Jan 

Kosořský z Kosoře užíval také heraldického signetu. Jeho štít byl černě a bíle 

kostkovaný s bílým a černým křídlem. Kosořského signet můžeme najít v explicitu 

mohutného svazku Kozmografia česká z roku 1554, kterou podle Sebastiana Münstera 

zpracoval Zikmund z Púchova. 

 Druhá polovina 16. století patří mezi dobu vrcholného rozkvětu tiskařských a 

nakladatelských značek.  

 Královský impresor Bartoloměj Netolický z Netolic užíval jako signetu svého erbu, 

který dostal roku 1537. Erb je umístěn v renesančním portálu, kde je na štítu umístěna 

mořská panna se dvěma ocasy a přepásaná šerpou. Tentýž výjev se nalézá i v klenotu 

erbu. [30] Od roku 1549 byl spolupracovník Netolického Jiří Melantrich z Aventýna, 

který se učil u Jihanna Frobenia v Basileji a odtud si přivezl i nápodobu signetu, který 

používal v počátcích tiskařského podnikání. Frobenius užíval krásného signetu, 

podobného notářské značce, který pro něho zhotovil Hans Holbein mladší. Signet 

Melantrichův z roku 1549 se nacházel v bibli po pravé straně vedle znaku Netolického. 

Od Frobeniova signetu se Melantrichův poněkud lišil. Melantrich používal jako signet 

prostý obdélník, zúžený po stranách dvěma renesančními sloupy. Místo dvou rukou, 

které na Frobeniově signetu drží hůl se sedící holubicí na hrotu, je v Melantrichově 

signetu ruka jediná, vystupující z levé strany a držící meč s holubicí na hrotu. Meč je 

obtočen dvěma šrafovanými a korunovanými hady s hlavami proti sobě jako na 

Frobeniově holi. Na bílém pozadí se odrážejí dvě šesticípé hvězdy a nahoře na bílé 

pásce čteme písmena GMR (Jiří Melantrich Rožďalovský). Týž signet má Melantrich 

ještě roku 1556 ve druhém vydání bible, avšak v jiném provedení a na jiném místě. 

Nalézá se na renesančním dřevořezu v dolní části titulního listu.184 [31] Ústřední téma 

s hady, doplněné iniciálami GM, je zasazeno do vavřínového medailonu, který visí na 

podlouhlém bílém štítu s těžkou girlandou z listí a ovoce. Z každé strany kartuše 
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obsadily místa sedící postavy Davida a Jozua.185 Dvě sedící mužské postavy mají 

upomínat na Michelangelovy otroky na stropě Sixtinské kaple. Stejná kartuše 

s Melantrichovým signetem se opakuje i na konci knihy. Již následující třetí vydání 

bible z roku 1560–1561 přináší nový Melantrichův signet. Ve stejném dřevořezu jako 

v předešlém vydání bible na kartuši ve věnci je zkřížená pochodeň s kopím a obojí 

proniká prstenem s démantem. Kolem dokola se vine stuha, na níž je nápis Nec igni 

cedit nec ferro. Ve volném překladu by výklad symbolu zněl: Ani vášni, ani násilí 

neustupuje věrnost. Ve čtvrtém a pátém vydání bible z roku 1570 až 1577 otiskl 

Melantrich jako signet na titulním listě a na konci knihy svůj erb, který dostal roku 

1557. [32] Štít erbu je rozdělený, tak že ve spodní polovině se nachází postava 

vousatého muže s věncem na hlavě a s levou rukou podepřenou v bok. Pravou ruku má 

vztyčenou vzhůru a drží v ní hořící rytířskou svíci. V druhé polovině štítu žluté nebo 

zlaté barvy je stříbrná heraldická lilie. Přilba nese klenot se dvěma rohy uprostřed 

rozdělenými, mezi nimiž opět stojí poloviční postava muže ve zbroji a rytířskou svící. 

Na titulním listě se tento Melantrichův signet na kartuši objevuje s jeho podobiznou, 

kde je Melantrich znázorněn jako vousatý muž v plášti, klečící před křížem. Jeho signet 

je v tomto výjevu vkomponován do podstavce sloupu za klečícím Melantrichem. Své 

signety používal pouze v biblích. 

 Melantrichův zeť Daniel Adam z Veleslavína si ponechal tchánovu značku 

s pochodní, kopím a prstenem a umisťoval ji do tisků společně i s vlastním erbem, který 

dostal roku 1578 s přídomkem z Veleslavína.  Erb ve vavřínovém věnci tvořil rozpůlený 

štít s pegasem stojícím na zadních nohou. Klenot pak tvořila šesticípá hvězda mezi 

rozpjatými křídly. Po stranách mezi křídly byl vyřezán majitelův monogram DZW 

(Daniel z Veleslavína). [33] Jeho syn Samuel Adam z Veleslavína používal otcův erb, 

ale v mnohem bohatším provedení. Erb už nerámoval vavřínový věnec, nýbrž bílý 

oválný ornamentální rámec. Na krku vpravo na přilbě je zavěšen řetěz s monogramem 

SA (Samuel Adam) a další monogram se nacházel i mezi křídly SAZW. Signet 

obsahuje také letopočet 1612 a monogram umělce s iniciálami JW, které náležely snad 

Janu Willenbergerovi.186 [34] 
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2.6    Titulní list  

 

 Jedná se o charakteristickou vstupní část tištěné knihy s informačním, estetickým a 

ochranným významem. Stejně jako rukopisná kniha ani první tisky neobsahují titulní 

list.187 Ale v některých význačných prvotiscích byla výzdoba prvních stran tisku a 

dalších stran dílem miniátorů a iluminátorů. Až v první polovině 16. století se ruční 

výzdoba nadobro nahradila mechanickým rozmnožováním linek, rámců a vinět.  

Nejstarší titulní list vyrobili roku 1463 Gutenbergovi spolupracovníci a následovníci 

Johann Fust a Petr Schöffer v publikaci Pia II. „Bulla Cruciata Sanctissimi Domini 

nostri Pape contra Turcos. Obsahuje latinský titulní list s věcným názvem a jménem 

spisovatele. Písmo titulního listu je větší než ostatní text.188  Nejstarší české prvotisky 

titulní list také nemají.  

 

2.6.1    Titulní list před rokem 1500 

 

 „První titulní list v české řeči pochází z Benedovy tiskárny z roku 1493. Vyskytuje 

se v díle Václava Korandy mladšího „Traktát o velebné a božské svátosti oltářní, kterak 

má přijímána býti od věrných křesťanov“. List je zcela jednoduchý, sázený ve třech 

řádcích textového písma ve tvaru obdélníku. První řádka má zdůrazněnou ozdobu. Od 

roku 1497 Severínova–Kampova tiskárna do některých svých tisků také zavedla titulní 

listy. Z počátku byl vyřezán ve dřevě a obsahoval jenom věcný název, jindy byl věcný 

název vysázen nebo doplněn obrysovým znakem Starého Města pražského. Konečně 

roku 1501 v Petrarkových „Knihách dvojích o lékařství proti štěstí a neštěstí“ 

obsahovaly vysázené jméno autora a titulní dřevořez ilustračního rázu s tématem kola 

štěstí.“189 

 

2.6.2    Titulní list po roce 1500 

 

 Kromě titulních listů dekorativních, vyzdobených ornamentálními rámci, vinětami 

nebo signety, vyskytují se v první polovině 16. století také titulní listy ilustrační, jejichž 

vyobrazení nás přímo seznamuje s obsahem knihy. Také ilustrační titulní list je v době 
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renesance řezán ve dřevě a zaujímá většinu strany. Jeho dřevořezy mají v prvních letech 

16. století často ještě ve střední Evropě gotický ráz se štíhlými postavami. Kromě 

titulních listů s grafickou výzdobou se stávají v renesančním období velmi oblíbené 

titulní listy typografické. Ke vzniku těchto titulních listů vedla obliba pro geometrické 

tvary a přesnou symetrii podle střední osy.     

 Roku 1514 vytiskl první pražský tiskař Mikuláš Konáč z Hodiškova český překlad 

spisu Valtera Burleigha „Životové a mravná naučení mudrců přirozených“ s titulním 

listem u nás nového rázu. Jeho sázený text se skládá ze dvou druhů písma, z nichž 

větším je vysázen pouze první řádek. Titulní list je dvoubarevný, červený a černý a je 

obklopen širokým dřevořezovým rámcem. Tento rámec má již renesanční ráz 

s rostlinnými a ptačími ornamenty a v jeho dolní části drží dva andílci štít s Konáčovým 

signetem. Konáč měl titulní listy rozmanitě upravené. Na některých jsou vysázeny 

pouze věcné názvy a plocha je vyplněna dřevořezem ilustračního rázu nebo signetem a 

některé vyzdoboval dřevořezy s ornamentálním rámcem, jako ve spisu Mistra Jana 

Husa „Dvanáct článkův víry křesťanské obce“ z roku 1521. Věcný název Husova spisu 

se skládá ze tří velikostí, pod ním je umístěn dřevořez s kazatelem a jeho posluchači. 

Celek obklopuje rámec složený z několika částí vyplněný bílými ornamenty na černém 

pozadí. Dřevořezy Konáčovy tiskárny jsou většinou jen prací řemeslnou bez větší 

umělecké ceny. Výjimku tvoří titulní list tisku „Počínají se knížky,  kteréž slovú srdečné 

knížky o čtyrech posledních budúcích věcech, totiž o smrti, soudu, peklu a o radosti 

nebeské velmi příkladné“ z roku 1521. Jeho dřevořezový rámec zdobí letící ptáci 

s vinnými hrozny. V dolním rohu rámce je vyobrazena lovící sova, která drží v drápech 

volavku. Při srovnání tohoto titulního listu s ostatními Konáčovými tisky je 

pravděpodobné, že titulní list není českého původu. [35] 

 Také v dílech předního pražského tiskaře Pavla Severína z Kapí Hory se dá 

sledovat vývoj titulního listu. Jeho první tisky mají pouze incipit a explicit a teprve od 

dvacátých let 16. století opatřoval tisky titulními listy různé úpravy. U některých se 

kombinuje věcný název s dřevořezem a u jiných nacházíme obvyklý renesanční rámec 

s rozmanitou výzdobou. Roku 1541 vytiskl Pavel Severín z Kapí Hory proslulý bratrský 

kancionál „Písně chval božských“, uspořádaný Janem Rohem. Text červeno–černého 

titulního listu je zasazen do širokého dřevořezového rámce po stranách s postavami 

krále Šalamouna a Davida a v dolní části se sborem a kantory zpívajícími z kancionálu. 

Význačné strany knihy jsou zasazeny do ornamentálních rámců s architektonickými, 
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rostlinnými a animálními prvky. Výzdoba Rohova kancionálu se připisuje Pavlu 

Severínovi a Janu Severínovi mladšímu.  

 Pokračovatel Severínovské dílny Jan Kosořský z Kosoře vydal neobčejně rozměrný 

tisk Münsterovi Kozmografie české v překladu a zpracování Zikmunda z Púchova 

z roku 1554. Obsahuje titulní list, který v polovině 16. století byl typický. Text zde 

omezuje na minimum, protože většinu strany zaujímá dřevořez s velikým znakem 

českého království a s devíti menšími znaky okolo.190 [36] Podobné titulní listy se 

znaky se těšily v této době značné oblibě. Vyzdobovaly se s ním zejména historické 

knihy a bible. 

 Mezi významné titulní listy v dílech vydaných Jiřím Melantrichem z Aventýna 

patří například věcný název „Městských práv království českého“ od Kristiána 

z Koldína z roku 1579. Název na titulním listě je vyřezán ve dřevě a pod ním nalezneme 

umístěn obdélníkový dřevořez, jehož portál se čtyřmi figurami v rozích vyplňuje velký 

plastický znak českého království. Některé Melantrichovy tisky zdobily široké, ve dřevě 

řezané rámce pozdně renesančního charakteru. První vydání bible z roku 1549 

pocházelo ještě z tiskárny Netolického a obsahovalo rámcové linky s architektonickými, 

rostlinnými, ptačími, zvířecími i andělskými prvky. Titulní list obsahoval znak 

s císařským orlem a znaky rodových zemí Habsburků. Orel nesl na křídlech ještě šest 

malých znaků České koruny a Lucemburska, doplněných čtyřmi andílky se štíty a 

dvěma gryfy v rozích. Tento dřevořez byl kopií titulního listu z Hájkovy kroniky české 

z roku 1541. Teprve v bibli z roku 1570 nalezneme rámcové prvky zpracované 

v jednotné ilustrační koncepci. Střed titulní strany vyplňuje střídavě červený a černý 

text s názvem. Rámec je signován dvěma monogramy, písmeny AL, kdy se 

pravděpodobně jednalo o A. Langmayera nebo o pražského malíře Ambrože 

Ledeckého. Na bohatém portálu s volutami a mušlemi vidíme nahoře uprostřed kartuš 

s nejsvětější Trojicí a na hlavicích pilířů anděly se sloupem a křížem. Ve výklenku 

pilířů stojí alegorické postavy víry a naděje. Dole na veliké kartuši klečí Melantrich 

před krucifixem. [37] Stejným titulním listem bylo uvedeno i poslední vydání 

Melantrichovy bible z roku 1577 a bible Daniela Adama z Velesalvína. 

 Melantrichův následník Daniel Adam z Veleslavína tvořil výpravné, přebohaté a 

reprezentativní titulní listy. Takový titulní list použil i v dalším vydání Mattioliho 

„Herbáře“ z roku 1596. List obsahoval monogramy CS a IA (druhý monogram ukazuje 

                                                           
190
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na Josta Ammanna). Bohatě použil architektonické i rostlinné dekorace. Sedm postav a 

rozličné nástroje na titulním listě tvoří přeplněný a nepřehledný obraz. 

 Veleslavínův syn Samuel Adam z Veleslavína použil roku 1616 ve spise Matouše 

konečného „Theatrum divinum“191 titulní mědirytový rámec rozdělený na osm 

uzavřených obrázků s příslušným textem. Společným motivem všech je stvoření světa. 

Titulní list byl pouze úvodem k bohaté vnitřní výzdobě tisku.192 

 

2.7      Úpadkové období knihtisku 

 

 Zatímco 16. století se svými průvodními znaky renesance a humanismu přineslo 

knihtisku mohutný rozmach literární, umělecký i technický, dostavila se na jeho konci 

ochablost. Zvýšená aktivita katolické církve, používající k protireformaci inkvizice a 

jezuitského řádu a panovnický absolutismus, se staly silnou brzdou dalšího vývoje 

knihtisku v Evropě. Církevní a politická cenzura nejen vydávání knih omezovala, ale 

v nejednom případě knihy již vydané ničila. Výroba papíru upadala, zhoršovala se jeho 

kvalita a na špatný papír se tisklo starými typy a nekvalitní černí. 

 V Českých zemích byl kulturní rozkvět po bělohorské porážce přerušen náhlým 

ochromením knihtisku. Přísné tresty, jimiž byli stíháni účastníci odboje, podporovaly 

protireformaci a evangelická inteligence se stěhovala hromadně za hranice. Spisovatelé 

a básníci, umělci, profesoři a vyšší úředníci, duchovní podobojí, luteránští a 

českobratrští opouštěli své funkce i svou vlast a jejich místa zaujímali domácí katolíci. 

Tyto podstatné společenské změny měly své následky i v českém knihtisku, který 

ostatně již v neklidných předbělohorských letech ztrácel na své úrovni. Hned roku 1621 

bylo císařským místodržitelem knížetem Karlem z Lichtensteina vydáno první cenzurní 

nařízení a v následujících letech jich následovalo ještě mnoho. V českých zemích mohly 

pracovat pouze katolické tiskárny. K prohlídce tiskáren byly zřizovány zvláštní komise, 

které měly za úkol zkonfiskovat všechno, co by mohlo směřovat proti církvi a 

habsburské dynastii. Roku 1627 se stala vedle češtiny úředním jazykem němčina. Česky 

se tiskly pro měšťanskou chudinu a venkovský lid hlavně knihy náboženského obsahu, 

modlitby, kancionály, kázání, životy svatých, lidové povídky, romány, poutní a 

kramářské písničky.  
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 Z latinského překladu „divadlo boží“. 
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 Grafická jednotka knihy se rozbíjí stále častěji nahrazováním dřevořezu, který je 

jako tisk z výšky ekvivalentní knihtisku. Technika mědirytu, která se jako tisk 

z hloubky nedá spojit tak dobře s knihtiskem musí být používána na tisk, který se tiskne 

zvláště na vkládaných přílohách. Proto vzniká frontispice jako vložený celostránkový 

obrázek proti titulnímu listu nebo před ním. Přináší buď podobiznu autora, nebo 

nějakou klíčovou scénu s obsahu knihy. Přílohy provedené mědirytem byly velmi 

nákladné a jejich opatřování vedlo často k nemístnému šetření na kvalitě papíru a na 

pečlivosti sazby a tisku.193  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193
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ZÁVĚR 

 

 Účelem mé bakalářské práce bylo postihnout problematiku týkající se grafické 

výzdoby tisků vzniklých na konci 15. a po celé 16. století se zaměřením na pražský tisk. 

Věnuji se zde významným renesančním tiskům, které jsou klíčové pro českou knižní 

kulturu. Práce má především poukázat, jak se v Čechách po zavedení knihtisku vyvíjela 

dřevořezová ilustrační technika, která byla zpočátku přejímána ze zahraničních, bohatě 

zdobených tisků. Zdrojem se pro tyto tisky stala především německá, vysoce umělecky 

a kvalitativně hodnotná ilustrační dřevořezová technika, která byla u nás z počátku ne 

vždy dobře napodobována, ale posléze si český knižní dřevořez nacházel vlastní a stejně 

kvalitní uplatnění ve výzdobě našich nejnákladnějších tisků. 

 Cílem mé práce bylo věnovat pozornost pražským tiskárnám a jejich 

nezanedbatelné produkci, která v počátcích českého knihtisku společně s plzeňským 

tiskem znamenala významný krok pro rozvoj knižního tiskařského umění u nás. Před 

rokem 1500 se zaměřuji na tři nejvýznamnější pražské tiskárny a to na tiskárny, které 

byly připisovány Jonatanovi z Vysokého Mýta, Severínovi a Janu Kampovi a tiskaři 

Benedovi. Po roce 1500, kdy se česká knižní kultura začala postupně osamostatňovat od 

zahraničních vzorů, sleduji tiskárny a dřevořezově nejbohatší tisky vzešlých 

z tiskařských dílen Mikuláše Konáče z Hodiškova, Pavla Severína z Kapí Hory a jeho 

pokračovatelů a v neposlední řadě neopomíjím tiskárnu Bartoloměje Netolického. 

Samostatné kapitoly věnuji dvěma osobnostem, které se nejvíce zasloužily o rozvoj 

knižní kultury na konci 16. století, věnuji se zde osobnostem Jiřího Malentricha 

z Aventýna a Daniela Adama z Veleslavína, jehož pokračovatelem se stal jeho syn 

Samuel Adam z Veleslavína. Podstatné místo v bakalářské práci také věnuji jednomu 

fenoménu tištěné knihy a to nakladatelským značkám – signetům. Zajímám se zde o 

grafické provedení a vývoj nakladatelských a tiskařských značek, které nemají 

v rukopisné knize obdoby. Podobně se také zaměřuji na vývoj a grafické podoby 

titulních listů, které se také plně umělecky rozvinuly v tištěné knize. Práci zakončuji 

historickým vhledem do úpadkového období českého knihtisku na počátku 17. století. 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

 

 

1. Gutenbergova Bible, fol. 270b, Iniciála P, 1452–1455, Mohuč, Johannes Gutenberg, 
Knihovna Národního muzea  
 

 

 

2. Svatý Kryštof, deskotiskový obrázek, 1430–1440, Praha, Národní knihovna České 
republiky, sign. XVII E 8 
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3. Kronika Trojánská, fol. d4b, Iniciála P, 1468, Plzeň, Neznámý tiskař, Knihovna 
Národního muzea, sign. I E 18 

 

 

 

4. Ezopovy bajky, fol. b5b, Ezop přinášející hostům mísu s pokrmem, 1488, Praha,  
Severínova–Kampova tiskárna, Strahovská knihovna, sign. DO VI 9 
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5. Pasionál, fol. 1b, Poslední soud, 1495, Praha, Severínova–Kampova tiskárna, 
Národní knihovna České republiky, sign. 42 D 38 

 

 

 

6. Nový zákon, fol. 1v, Svatý Jeroným, 1498, Praha, Severínova–Kampova tiskárna,  
Národní knihovna České republiky, sign. 43 F 63 
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7. Pán rady, fol. A 4b, Hráči, 1505, Praha, Severínova–Kampova tiskárna, Knihovna 
křížovníků, sign. LXXIII D 1 
 
 

 
 

8. Knihy dvoje o lékařství proti štěstí a neštěstí, fol. 1r, Kolo štěstí, 1501, Praha, 
Severínova–Kampova tiskárna, Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 7 
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9. Česká kronika, fol. O1b, Jiří z Poděbrad, 1510, Praha, Tiskárna Mikuláše Konáče 
z Hodiškova, Praha, Strahovská knihovna, sign. DR IV 10 

 

 

 

10. Kniha výkladuov spasitedlných na čtenie nedělní celého roku, fol, A1, Titulní 
strana, 1522, Praha, Tiskárna Pavla Severína z Kapí Hory, Národní knihovna České 
republiky, sign. 54 A 66 
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11. Bible česká, Předčítání v královské knihovně, 1529, Praha, Tiskárna Pavla Severína 
z Kapí Hory, Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 13 
 
 

 
 

12. Bible česká, Potopa, 1537, Praha, Tiskárna Pavla Severína z Kapí Hory, Národní 
Knihovna České republiky, sign. 54 A 14 
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13. Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich, fol.1a, Autor odevzdává svou 
knihu svaté Trojici, 1539, Praha, Jan Severín mladší, Národní knihovna České 
republiky, sign. 54 B 36 
 

 

 

14. Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich, fol. 2a, Autor odevzdává svou 
knihu králi Jiřímu z Poděbrad, 1539, Praha, Jan Severín mladší, Národní knihovna 
České republiky, sign. 54 B 36 
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15.  Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich, fol. 77a, Zpověď, rozhřešení 
a přijímání, 1539, Praha, Jan Severín mladší, Národní knihovna České republiky, sign. 
54 B 36 
 

 

 

16. Kronika česká, Zavraždění svatého Václava, 1541, Praha, Jan Severín mladší, 
Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 70 
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17. Kuchařka, fol. IVr, Práce v kuchyni, 1542, Praha, Jan Severín mladší, Národní 
knihovna České republiky, sign. 54 K 22940 
 

 

 

18. Život Adamův, fol.115v, Luciper se svými rádci, 1553, Praha, Tisk Jan Kosořský, 
Národní knihovna České republiky, sign. 65 D 1160 
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19. Mattioliho herbář, fol. 67a, Broskvoň, 1562, Praha, Jiří Melantrich z Aventýna, 
Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 3 
 

 

 

20. Kniha, v kteréž jednomu každému křesťanskému člověku naučení i napomenutí se 
dává, jak by se ke smrti hotoviti měl, fol. C 8a, Obraz Smrti, 1564, Praha, Jiří 
Melantrich z Aventýna, Národní knihovna České republiky, sign. 65 F 1835 
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21. Bible, Zrození Adama a Evy, 1570, Praha, Jiří Melantrich z Aventýna, Národní 
knihovna České republiky, sign. 54 A 6 

 

 

 

 

22. Masopust, Kniha o uvedení v pravou a Bohu milou pobožnost skrz kratochvilné o 
dvanácti synech Masopustových, patriarších pekelných, rozjímání, spasitedlná naučení 
dávajíc, proč se jejich tovaryšství varovati mají, fol. 1v, Masopust, 1580, Praha, Jiří 
Melantrich z Aventýna, Národní knihovna České republiky, sign. 54 C 39 
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23. Nový zákon, fol. 209a, signet, 1475, Praha, Neznámí tiskař, Národní knihovna 
České republiky, sign. 44 E 67 

 

 

 

24. Kutnohorská bible, Signet Martina z Tišnova, 1489, Kutná Hora, Národní Knihovna 
České republiky, sign. 25 A 2b  

 



63 

 

 

 

 

25. Životové a mravná naučení mudrců přirozených, fol. 1v. Titulní list se signetem 
Mikuláše Konáče z Hodiškova, 1514, Praha, Tiskárna Mikuláše Konáče z Hodiškova, 
Strahovská knihovna, sign. DR IV 23 

 

 

 

26. Zrcadlo modrosti svatého Crhy biskupa, Titulní dřevořez s Konáčovým signetem, 
1516, Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Národní knihovna České republiky, sign. 65 
F 1835 
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27. O štěstí i divný i užitečný sen, Titulní dřevořez s andělem a Konáčovým signetem, 
1516, Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Strahovská knihovna, sign. DR IV 23/5  

 

 

 

28. Dvanáct článků víry křesťanské obce, Signet Mikuláše Konáče z Hodiškova, 1520, 
Praha, Tiskař Mikuláš konáč z Hodiškova, Knihovna národního muzea, sign. 25 C 7 
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29. Bible česká, Explicit – signet Pavla Severína z Kapí Hory, 1529, Praha, Tiskárna 
Pavla Severína z Kapí Hory, Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 13 

 

 

 

30. Bible Netolického, Signety Bartoloměje Netolického a Jiřího Melantricha 
z Aventýna, 1549, Praha, Tiskárna Bartoloměje Netolického, Národní knihovna České 
republiky, sign. 54 A 8 
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31. Melantrichova bible (druhé vydání), Melantrichův signet, 1556, Praha, Tiskárna 
Jiřího Melantricha, Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 4 
 

 

 

32. Melantrichova bible (čtvrté vydání), Signet Jiřího Melantricha z Aventýna, 1570, 
Praha, Tiskárna Jiřího Melantricha z Aventýna, Národní knihovna České republiky, 
sign. 54 A 6 
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33. Itinerarium Sacrae scripturae, to jest Putování svatých, na všecku Svatou bibli 
obojího Zákona, fol. 64, Signet Daniela Adama z Veleslavína, 1592, Praha, Tiskárna 
Daniela Adama z Veleslavína, Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 14 

 

 

 

34. Bible česká, fol. 637b, Signet Samuela Adama z Veleslavína, 1613, Praha, Tiskárna 
Samuela Adama z Veleslavína, Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 9 
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35. Počínají se knížky, kteréž slovú srdečné knížky o čtyrech posledních budúcích 
věcech, totiž o smrti, soudu, peklu a o radosti nebeské velmi příkladné, fol. A 1a, Titulní 
list s volavkami a lovící sovou, 1521, Praha, Tiskárna Mikuláše Konáče z Hodiškova, 
Národní knihovna České republiky, sign. 54 F 25  

 

 

 

36. Kozmografie česká, Titulní list s českým lvem, 1554, Praha, Tiskárna Jana 

Kosořského, Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 2 
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37. Melantrichova Bible (čtvrté vydání), Titulní list s vyobrazením klečícího 
Melantricha, 1570, Praha, Tiskárna Jiřího Melantricha z Aventýna, Národní knihovna 
České republiky, sign. 54 A 6 

 

 

 



70 

 

SEZNAM VYOBRAZENÍ 

 

1. Gutenbergova Bible, fol. 270b, Iniciála P, 1452–1455, Mohuč, Johannes Gutenberg, 
Knihovna Národního muzea. Foto: Pavel Rajský  
 

2. Svatý Kryštof, deskotiskový obrázek, 1430–1440, Praha, Národní knihovna České 
republiky, sign. XVII E 8. Foto: Dvořáček 

 

3. Kronika Trojánská, fol. d4b, Iniciála P, 1468, Plzeň, Neznámý tiskař, Knihovna 
Národního muzea, sign. I E 18. Foto: Dvořáček 
 

4. Ezopovy bajky, fol. b5b, Ezop přinášející hostům mísu s pokrmem, 1488, Praha,  
Severínova–Kampova tiskárna, Strahovská knihovna, sign. DO VI 9. Foto: B. Sýkora  
 
5. Pasionál, fol. 1b, Poslední soud, 1495, Praha, Severínova–Kampova tiskárna, 
Národní knihovna České republiky, sign. 42 D 38. Foto: Dvořáček 
 

6. Nový zákon, fol. 1v, Svatý Jeroným, 1498, Praha, Severínova–Kampova tiskárna,  
Národní knihovna České republiky, sign. 43 F 63. Foto: F. Krejčí 
 

7. Pán rady, fol. A 4b, Hráči, 1505, Praha, Severínova–Kampova tiskárna, Knihovna 
křížovníků, sign. LXXIII D 1. Foto: Jiří Egert 
 

8. Knihy dvoje o lékařství proti štěstí a neštěstí, fol. 1r, Kolo štěstí, 1501, Praha, 
Severínova–Kampova tiskárna, Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 7. Foto: 
F. Krejčí 
 

9. Česká kronika, fol. O1b, Jiří z Poděbrad, 1510, Praha, Tiskárna Mikuláše Konáče 
z Hodiškova, Praha, Strahovská knihovna, sign. DR IV 10. Foto: Pavel Rajský 
 

10. Kniha výkladuov spasitedlných na čtenie nedělní celého roku, fol, A1, Titulní 
strana, 1522, Praha, Tiskárna Pavla Severína z Kapí Hory, Národní knihovna České 
republiky, sign. 54 A 66. Foto: Dvořáček 
 

11. Bible česká, Předčítání v královské knihovně, 1529, Praha, Tiskárna Pavla Severína 
z Kapí Hory, Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 13. Foto: F. Krejčí 
 

12. Bible česká, Potopa, 1537, Praha, Tiskárna Pavla Severína z Kapí Hory, Národní 
Knihovna České republiky, sign. 54 A 14. Foto: F. Krejčí 
 

13. Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich, fol.1a, Autor odevzdává svou 
knihu svaté Trojici, 1539, Praha, Jan Severín mladší, Národní knihovna České 
republiky, sign. 54 B 36. Foto: Dvořáček 
 



71 

 

14. Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich, fol. 2a, Autor odevzdává svou 
knihu králi Jiřímu z Poděbrad, 1539, Praha, Jan Severín mladší, Národní knihovna 
České republiky, sign. 54 B 36. Foto: Dvořáček 
 

15.  Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich, fol. 77a, Zpověď, rozhřešení 
a přijímání, 1539, Praha, Jan Severín mladší, Národní knihovna České republiky, sign. 
54 B 36. Foto: Dvořáček 
 

16. Kronika česká, Zavraždění svatého Václava, 1541, Praha, Jan Severín mladší, 
Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 70. Foto: Dvořáček 
 

17. Kuchařka, fol. IVr, Práce v kuchyni, 1542, Praha, Jan Severín mladší, Národní 
knihovna České republiky, sign. 54 K 22940. Foto: Jiří Egert 
 

18. Život Adamův, fol.115v, Luciper se svými rádci, 1553, Praha, Tisk Jan Kosořský, 
Národní knihovna České republiky, sign. 65 D 1160. Foto: F. Krejčí 
 

19. Mattioliho herbář, fol. 67a, Broskvoň, 1562, Praha, Jiří Melantrich z Aventýna, 
Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 3. Foto: Jiří Egert 
 

20. Kniha, v kteréž jednomu každému křesťanskému člověku naučení i napomenutí se 
dává, jak by se ke smrti hotoviti měl, fol. C 8a, Obraz Smrti, 1564, Praha, Jiří 
Melantrich z Aventýna, Národní knihovna České republiky, sign. 65 F 1835. Foto: 
Zdena Kravková 
 

21. Bible, Zrození Adama a Evy, 1570, Praha, Jiří Melantrich z Aventýna, Národní 
knihovna České republiky, sign. 54 A 6. Foto: Dvořáček 
 

22. Masopust, Kniha o uvedení v pravou a Bohu milou pobožnost skrz kratochvilné o 
dvanácti synech Masopustových, patriarších pekelných, rozjímání, spasitedlná naučení 
dávajíc, proč se jejich tovaryšství varovati mají, fol. 1v, Masopust, 1580, Praha, Jiří 
Melantrich z Aventýna, Národní knihovna České republiky, sign. 54 C 39. Foto: B. 
Sýkora 
 

23. Nový zákon, fol. 209a, signet, 1475, Praha, Neznámí tiskař, Národní knihovna 
České republiky, sign. 44 E 67. Foto: Dvořáček 
 

24. Kutnohorská bible, Signet Martina z Tišnova, 1489, Kutná Hora, Národní Knihovna 
České republiky, sign. 25 A 2b. Foto: Dvořáček  
 

25. Životové a mravná naučení mudrců přirozených, fol. 1v. Titulní list se signetem 
Mikuláše Konáče z Hodiškova, 1514, Praha, Tiskárna Mikuláše Konáče z Hodiškova, 
Strahovská knihovna, sign. DR IV 23. Foto: Dvořáček 
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26. Zrcadlo modrosti svatého Crhy biskupa, Titulní dřevořez s Konáčovým signetem, 
1516, Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Národní knihovna České republiky, sign. 65 
F 1835. Foto: Dvořáček 
 

27. O štěstí i divný i užitečný sen, Titulní dřevořez s andělem a Konáčovým signetem, 
1516, Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Strahovská knihovna, sign. DR IV 23/5. 
Foto: Pavel Rajský  
 

28. Dvanáct článků víry křesťanské obce, Signet Mikuláše Konáče z Hodiškova, 1520, 
Praha, Tiskař Mikuláš konáč z Hodiškova, Knihovna národního muzea, sign. 25 C 7. 
Foto: Dvořáček 
 

29. Bible česká, Explicit – signet Pavla Severína z Kapí Hory, 1529, Praha, Tiskárna 
Pavla Severína z Kapí Hory, Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 13. Foto: 
Jiří Egert 
 

30. Bible Netolického, Signety Bartoloměje Netolického a Jiřího Melantricha 
z Aventýna, 1549, Praha, Tiskárna Bartoloměje Netolického, Národní knihovna České 
republiky, sign. 54 A 8. Foto: Dvořáček 
 

31. Melantrichova bible (druhé vydání), Melantrichův signet, 1556, Praha, Tiskárna 
Jiřího Melantricha, Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 4. Foto: F. Krejčí 
 

32. Melantrichova bible (čtvrté vydání), Signet Jiřího Melantricha z Aventýna, 1570, 
Praha, Tiskárna Jiřího Melantricha z Aventýna, Národní knihovna České republiky, 
sign. 54 A 6. Foto: Dvořáček 
 

33. Itinerarium Sacrae scripturae, to jest Putování svatých, na všecku Svatou bibli 
obojího Zákona, fol. 64, Signet Daniela Adama z Veleslavína, 1592, Praha, Tiskárna 
Daniela Adama z Veleslavína, Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 14. Foto: 
Dvořáček 
 

34. Bible česká, fol. 637b, Signet Samuela Adama z Veleslavína, 1613, Praha, Tiskárna 
Samuela Adama z Veleslavína, Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 9. Foto: 
Dvořáček 
 

35. Počínají se knížky, kteréž slovú srdečné knížky o čtyrech posledních budúcích 
věcech, totiž o smrti, soudu, peklu a o radosti nebeské velmi příkladné, fol. A 1a, Titulní 
list s volavkami a lovící sovou, 1521, Praha, Tiskárna Mikuláše Konáče z Hodiškova, 
Národní knihovna České republiky, sign. 54 F 25. Foto: J. Grepl 
 

36. Kozmografie česká, Titulní list s českým lvem, 1554, Praha, Tiskárna Jana 

Kosořského, Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 2. Foto: Dvořáček 
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37. Melantrichova Bible (čtvrté vydání), Titulní list s vyobrazením klečícího 
Melantricha, 1570, Praha, Tiskárna Jiřího Melantricha z Aventýna, Národní knihovna 
České republiky, sign. 54 A 6. Foto: Zdena Kravková 
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