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Resumé

Knižní kalendáře prodělaly v 19. století zásadní změny, které měly za následek 

ustálení vnitřní struktury svazků a rozdělení titulů do několika skupin podle vnitřní 

charakteristiky. Povinnými součástmi kalendářů byly kalendářová část a přehled výročních 

trhů, nepovinnou a postupně nejrozsáhlejší částí byla literární část. Podle obsahu literární 

části a z ní vyplývajícího uživatelského určení se kalendáře dělily na oborové, oborové 

vydávané některou z nakladatelských firem a všeobecné. V rámci těchto skupin se dají 

vysledovat určité společné rysy jako délka vydávání jednotlivých titulů nebo existence 

vzájemně spolu souvisejících verzí. 

Nejdéle a nejčastěji v několika verzích vycházely všeobecné kalendáře, které byly 

vydávány nijak nezaměřenými nakladateli. Oborové kalendářesi vydávaly konkrétní 

spolky a často je používaly jako spolkový zpravodaj, tyto kalendáře pak vycházely 

nejkratší dobu a různé verze se vyskytují v závislosti na zaměření a struktuře členů spolku /

struktuře potencionálních čtenářů kalendářů. Oborové kalendáře vydávané některým 

z nakladatelů byly mezistupněm mezi zmíněnými dvěma typy.

Většinu titulů vycházejících souběžně v několika verzích tvořily všeobecné 

kalendáře. Nejčastějšími verzemi bylo malé a velké vydání, obsahově byla obě vydání 

stejná, u menšího vydání pouze chyběly některé položky v literární části. Méně časté, ale 

různorodější (až 11 souběžných verzí) byly jazykové verze, obvykle česká a německá. 

Vzhledem k působnosti českých nakladatelů byly nejméně časté verze regionální. 

Poslední část práce se zabývá možnými způsoby bibliografického popisu. Podle 

konkrétního typu kalendáře, podle charakteru katalogizující instituce a vytvářeného 

katalogu lze použít monografický, seriálový nebo analytický popis. 

Klíčová slova
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bibliografický popis
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Summary

In the 19th century, there was a significant expansion of book calendars. During 

this period three standard parts within the issue were fixed. It was calendar part, literary 

part and the markets‘ calendar. According to the literary part content, there can be 

recognized three groups, professional calendars, professional calendars issued 

by a commercial publisher and universal calendars. There are some common 

characteristics within each type.

Proffesional caalendars were issued by some club, usually just for a few years. 

The topic of these titles were in agreement with the club’s interest. On the other hand, 

universal calenders were issued by some commercial publisher and they could reach up to 

over one hundred volumes. The third type was something in between of those two, some 

titles could change thein type from only professional to proffesional issued by some 

commercial publisher.

Some of the calendars were issued in more than one parallel editions. The most 

common were small and large edition with the same content in principle, but different 

scope. Universal calendars were issued in up to 11 language editions, usually they were 

two, czech and german. It depended on the language structure of the readers. The least 

frequent type of parallel edition was a regional edition. It was probably mainly due to 

the quite small territory of czech Publisher influence.

The last part deals with the bibliographical description of book calendars. There are 

three possible ways how to make a bibliographical description, we can use the rules 

for monographic publications, serials or analytic descriptions. The choice should depend 

on the title attribute as well as the library and catalogue features.

Key words

book calenders

19th century

bibliographical description
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Vymezení předmětu 

Předmětem této práce jsou české knižní kalendáře z 19. století vydané na území 

dnešní České republiky. Časové vymezení je zvoleno proto, že v průběhu 19. století došlo 

ke kvantitativnímu rozvoji tohoto žánru a současně k jeho výraznému rozlišení podle 

uživatelského určení. Zatímco v prvním desetiletí 19. století se mi podařilo vysledovat 

7 titulů vycházejících na vymezeném území, v padesátých letech to bylo 68 titulů 

a na přelomu 19. a 20. století 288 titulů. K těmto číslům nutno dodat, že počátkem 

19. století došlo k dočasnému poklesu počtu titulů kalendářů z důvodu předchozího 

zavedení kalendářového kolku, který zvýšil cenu kalendářů. 

V současnosti obvyklé dělení knižních fondů podle rozhraní století si podle mého 

názoru vyžaduje revizi. Počátek časového vymezení literatury patřící do tzv. novodobých 

fondů je rok vydání po roce 1801 včetně. Podle typologické a fyzické podoby knižní 

produkce bych tuto hranici posunula do 80. - 90. let 18. století. Hranici knižní produkce 

zpracovávané podle pravidel pro popis 19. století, která je dnes omezena rokem 1900, bych 

posunula do 10. - 20. let 20. století. Zde již důvodem není podoba knihy, ale fakt, že rok 

1900 nebyl pro nakladatele žádným předělem. Mnozí nakladatelé pokračovali ve vydávání 

edičních řad nebo encyklopedických děl i do 20. století1. V podstatě se zde dá aplikovat 

tzv. dlouhé 19. století, které se vymezuje Velkou francouzskou revolucí a počátkem první

světové války, tj. 1789 - 19142. Tento koncept časového dělení jsem použila při zpracování 

jednotlivých titulů, pokud kalendář začal vycházet v 18. století nebo naopak přesahoval 

do 20. století, brala jsem titul jako celek bez ohledu na hranici 19. století. Porovnání počtů 

kalendářů vycházejících na přelomu 19. a 20. století a na začátku 20. století zahrnutých 

v této práci není z pohledu celkové knižní produkce relevantní, brala jsem v úvahu pouze 

ty tituly, u kterých byl alespoň jeden svazek vydán nejpozději v roce 1900. Ve skutečnosti 

počet titulů až do konce dvacátých let 20. století stále stoupal.

                                                       
1 Jako příklad takovýchto děl se dá uvést Ottův slovník naučný (vycházel 1888 - 1909), Brehmův Život 

zvířat, z edic pak Vilímkova knihovna nebo u Jana Otty vycházející Kabinetní knihovna nebo Světová 

knihovna

2 Koncept tzv. dlouhého 19. století vysvětluje např. Zdeněk Beneš v článku Minulost a přítomnost 19. století
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Z hlediska žánrového vymezení jsou v této práci zahrnuty pouze knižní kalendáře

obsahující přehledný kalendář na zhruba dvanáct měsíců. Nejsou zde zahrnuty nástěnné 

kalendáře, kalendária ani tzv. věčné kalendáře. 

Kalendária, která také často měla v názvu slovo kalendář, obsahovala přehled dní 

v roce a k nim přiřazené události z určitého oboru. Příkladem tohoto typu publikace je Das 

Vaterland, oder, Böhmens historischer Kalender über jene wichtige und interessante 

Begebenheiten3. Kalendárium nemuselo obsahovat pouze události, ale také například 

přísloví vážící se ke všem dním v roce, jak tomu je například u titulu Moralischer 

Hauskalender zur Beförderung des physischen und moralischen Wohls der Menschheit4. 

Kalendária byla v některých případech i součástí kalendáře. Kalendář českých stenografů 

obsahoval pod názvem Památní dnové pro české stenografy5 významné dny pro tuto

profesi.

Věčné kalendáře obsahovaly tabulky s daty a k nim příslušejícími dny v týdnu 

a svátky. Tyto tabulky byly rozděleny do několika skupin, do skupin byly rozděleny též 

roky v kalendáři zahrnutého období. Zařazením konkrétního roku do jedné ze skupin byl 

získán kalendář na příslušný rok. Příkladem tohoto typu příručky je Der tausendjährige 

Kalender6. Kromě zmíněných údajů mohly věčné kalendáře obsahovat stejný přehled také 

pro židovský a turecký kalendář včetně charakteristiky všech zahrnutých kalendářních 

                                                       
3 Das Vaterland, oder, Böhmens historischer Kalender über jene wichtige und interessante Begebenheiten, 

die sich auf jeden Tag des Monats Jänner in dem Königreiche Böhmen von spätesten Zeiten bis zum 

Gegenwärtigen Jahre ereignet haben. Praha : Sommer, 1833. Tento titul vycházel dvanáctkrát ročně. Strahov 

CN XI 78 - 79.
4 Moralischer Hauskalender zur Beförderung des physischen und moralischen Wohls der Menschheit. 

[S.l. : s.n., 1813] použit exemplář KNM 71 H 8

5 Kalendář českých stenografů na rok obyčejný 1889. Tábor : Spolek českých stenografů, [1888] s. 3 - 5. 

NK 55 J 81

6 Podle: Der tausendjährige Kalender. 1. Aufl. Praha : Johann Nep. Jeřábek, 1831, Strahov CN XI 81
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systémů (katolický, židovský a turecký) 7.

Zahrnut není ani stoletý kalendář. Tato ve své době populární příručka vznikla

pozorováním počasí v několika po sobě následujících letech. Jeho autor Martin 

Knauer (1613 - 1664) předpokládal, že všechno na světě se opakuje v určitých cyklech. 

Podle této teorie sloužil kalendář pro předpověď počasí. Už v 19. století byl ale stoletý 

kalendář považován spíš za pověru, přesto se v knižních kalendářích často objevoval

i v 19. století. Struktura stoletých kalendářů byla podobná jako u předcházejícího titulu 

Tausendjährige Kalender, pouze bylo přesně určeno pro které roky platí. Podle názvu je 

zřejmé, že platnost těchto příruček byla vždy zhruba 100 let. Na začátku kalendáře byl 

přehled všech v daném kalendáři zahrnutých let s termínem Velikonoc a Popelce a údajem, 

která planeta příslušnému roku panuje. Rokům mohly panovat tyto planety, které za sebou 

vždy následovaly v tomto pevném pořadí: Smrtonoš (Mars), Hladolet (Saturn), Sol 

(Slunce), Krásopaní (Venuše), Králomoc (Jupiter), Dobropán (Merkur), Luna (Měsíc). 

Následovaly charakteristiky těchto typů let z hlediska astrologie, úrody, počasí, zdraví 

a nemocí. Na konci kalendáře byla tabulka s popisem denních dob a údajem o tom, která

planeta které denní době panuje. Denní doby se dělily na ranní (3 - 8 hod.), polední (9 - 3 

hod.), večerní (3 - 9 hod.) a noční (9 - 3 hod.) 8.

                                                       
7 Podle: Der tausendjährige Kalender : ein nützliches Handbuch für Historiographen, Diplomatiker, 

Archivare, Richter, Advokaten, Landgeistliche, und überhaupt für Jene, welche die in dem alten 

Manuskripten, Geschichtsbüchern, und Urkunden vorkommenden chronologischen Daten zu bestimmen 

haben. 2,. verb. und mit einem Kalender der Juden und Türken verm. Aufl. Prag : Kronberger und Weber,

1834. Strahov CN X 9 

8 Podle: Stoletý kalendář, to jest důmění hvězdářské na léta Páně jenž jsou po milostivém narození Pána 

a spasitele našeho Ježíše Krista od roku 1800 až do roku 1900. Jihlava : Fabyán Beyhaur, [1803]. 

KNM Obroz. 5 A 38, KNM 27 E 19/přív.
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Podle názvu mohou být od kalendářů k nerozeznání i některé jiné publikace. 

Příkladem je novela od Albana Stolze s názvem Kalendář pro čas a věčnost9. I když se 

jedná o novelu, tato je členěna do měsíců a dní v týdnu. Nutno dodat, že v žánru kalendářů 

má svého jmenovce, Národní kalendář pro čas a věčnost, který vycházel v letech 

1883 - 1936 u nakladatele Jana Steinbrenera.

                                                       
9 Stolz, Alban. Kalendář pro čas a věčnost : mixtura proti smrtelné úzkosti pro obecný lid a mimo to také 

pro duchovní i světské vašnostpány. Brno : Karel Winiker, [1846]
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1. Kalendářová literatura 19. století a její vývoj 

Kalendáře se na našem území objevovaly ještě před vznikem knihtisku, první 

vycházely pod názvem „cisojan“ a pocházely ze 13. století. Prvním tištěným kalendářem 

na našem území je nástěnná Minuce Vavřince z Rokycan z roku 148810. V 15. století se 

v cisojanech objevují kromě kalendářových údajů také astronomické informace. Minuce, 

které v původním smyslu obsahovaly dny vhodné k pouštění krve, postupně ztrácely tuto 

svou odlišnost a začínaly se obsahově shodovat s kalendáři. Ve druhé polovině 16. století 

se v kalendářích začínají objevovat v pozdější době povinné součásti - seznam trhů 

a úřední informace. Někteří nakladatelé vkládali ke kalendářové části krátké údaje 

o historii, z těchto se postupně vyvinula v 19. století nejrozsáhlejší a nejvýznamnější část 

kalendářů, zábavná část. V 17. století se do kalendářů často dávaly také výtahy 

z katechismu nebo náboženská kázání11.

Od roku 1583 bylo nutné předložit kalendáře k cenzuře arcibiskupské kanceláři. 

Od roku 1781 stanovoval povinnost předat všechny kalendáře cenzuře dvorský dekret 

z 11. 6. t.r. V roce 1848 byla cenzura zrušena. V dalších letech byla nakladatelská praxe 

upravována a v roce 1852 bylo ustanoveno nařízení předkládat exempláře ke kontrole 

úřadu bezpečnosti, oficiálně se nejednalo o cenzuru.

Produkce kalendářů byla v 18. století vázána na privilegium vydávané dvorskou 

kanceláří. Jako první získal v letech 1702 a 1708 privilegium na výrobu českých 

a německých kalendářů Jiří Laboun st., který vydával autorské kalendáře Petra Grünwalda 

a Jana Františka Nováka. V roce 1720 získává privilegium též František Karel 

Rosenmüller, později i další tiskaři, např. František Jeřábek a Tomáš Höchenberger. 

Vzhledem ke všeobecné oblíbenosti kalendářů bylo jednoduché je použít jako prostředek 

k oslovení relativně velkého počtu lidí, čehož bylo více či méně využíváno v době

národního obrození. Již tehdejší autoři ale poukazovali na to, že pro mnoho lidí byl

                                                       
10 Encyklopedie knihy, s. 426. Ottův slovník naučný uvádí jako první tištěný kalendář na našem území 

kalendář tiskaře Mikuláše Bakaláře (Štětiny), tento fakt byl ale vyvrácen (Encyklopedie knihy, s. 87)

11 Podle: Ottův slovník naučný, díl 13, s. 777 - 783
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kalendář náhražkou za jinou literaturu. 

Naprostá většina kalendářů vycházejících v 19. století nebyla autorskými kalendáři. 

Kalendář měl svého editora, který sestavil všechny tři základní části kalendáře. 

V některých případech byl editor zároveň autorem nebo překladatelem některých článků 

literární části.

Mezi výjimky, které se mohou být nazvány autorskými kalendáři, patří například 

česká i německá verze kalendáře Antonína Weisse příruční knížka pro mlýny12 / Anton 

Weisse's Handbuch für Mühlen13. Jedná se vlastně o reklamní brožury firmy na výrobu 

mlýnských kamenů majitele Antonína Weisse. Na první pohled vypadá kalendář jako 

běžný oborový kalendář pro mlynáře, při bližším pohledu je ale jasné, že se jedná 

o propagaci výše zmíněné firmy doplněnou o kalendářovou část. Propagace firmy 

spočívala v odborných článcích z oblasti konstrukce mlýnů, které vedly ke konkrétním 

výrobkům výše zmíněné firmy. Autorem článků byl pravděpodobně sám majitel firmy, 

případně jeho spolupracovníci, údaje o autorství zde ve všech případech chybí.

Za autora svého kalendáře se prohlašuje i Josef Pečírka u titulu Pečírkův národní 

kalendář (do r. 1863 Národní kalendář vydávaný Jaroslavem Pospíšilem). Při analýze 

obsahu ale zjistíme, že se jedná pouze o editora.

Stejně jako produkce jiných publikací podléhala i produkce kalendářů tiskovým 

zákonům. Podle tiskového řádu z roku 185214 se vydávané publikace dělily na tiskopisy 

a tiskopisy periodické, zákon z roku 186215 uvádí termíny tištěné spisy a tištěné spisy 

periodické. Ani podle jedné z těchto norem se kalendář nepočítá mezi periodické 

publikace. Tehdejší definice periodických publikací vyžadovala frekvenci vydávání 

minimálně jednou za měsíc. I když kalendáře nesplňovaly podmínky pro zařazení mezi 

periodika, většina nařízení vždy platila pro „noviny / časopisy a kalendáře“. Podle dnešní 

terminologie řadíme kalendáře mezi nepravá periodika.

                                                       
12 Antonína Weisse příruční knížka pro mlýny. Praha : A. Weisse, 1883 - 1888. NK 55 K 30

13 Anton Weisse's Handbuch für Mühlen. Praha : A. Weisse, 1883 - 1888. NK 55 J 86

14 Řád tiskový vydaný dne 27. května 1852

15 Zákon o tisku, daný dne 17. prosince 1862, doplněný změnami ze dne 15. října 1868
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Pro vydávání všech periodických i neperiodických publikací, kalendáře nevyjímaje, 

platila určitá pravidla. Mezi tato pravidla patřila povinnost odevzdat povinné výtisky. 

Na našem území měla právo povinného výtisku Veřejná c. k. univerzitní knihovna již 

od roku 1791, tehdy ale pouze na tisky pražských tiskařů a nakladatelů. Od roku 1807 toto 

nařízení platilo pro všechny nakladatele v českém království, moravští producenti knih je 

odevzdávali do lycejní knihovny v Olomouci. Podle císařského patentu 122/1852 ř.z. bylo 

odevzdáváno celkem pět povinných výtisků, počet povinných výtisků nezměnil ani zákon 

číslo 6/1863 ř. z. Povinný výtisk neperiodického tisku musel být doručen do osmi dnů 

od vydání, jeho doprava na místo určení byla osvobozena od poplatků.16

Autorem povinných částí kalendářů (astronomická / kalendářová část, přehled 

poštovních služeb, přehled trhů a rodokmen císařské rodiny) byla kalendářní komise.

Na začátku 19. století vydávala kalendářní komise jednotné údaje pro všechny typy 

kalendářů, záleželo na konkrétním nakladateli, které údaje použil. Tato praxe ale měla 

za následek poměrně velké procento chyb. Kalendářní komise pravděpodobně sídlila 

ve Vídni (v Německu se tato instituce nazývala Kalender - Deputation). Všechny vydávané 

kalendáře musely být této komisi nahlášeny, a to včetně kalendářů dovezených. Kalendářní 

komisi byla stanovena odměna podle počtu okolkovaných titulních stran exemplářů a to 

za tisíc výtisků.

Aby byl dostatek času pro tisk a případné opravy vynucené zásahem cenzury, 

musel být kalendář předložen cenzuře do 1. 6. roku předcházejícího roku uvedenému 

v názvu kalendáře. To, jestli tyto termíny umožnily nakladateli opravu cenzurou 

neodsouhlasených částí kalendáře, bylo pravděpodobně individuální. Jinak si nelze 

vysvětlit fakt, že v některých případech vyšly kalendáře s čistými listy s nápisem 

Zabaveno, jiné vyšly v „Po konfiskaci novém vydání“17. 

Cenzuře podléhaly i rodokmeny císařské rodiny, jízdní řády a seznamy trhů 

U těchto částí ale vykonávala dohled kalendářní, nikoli cenzurní komise. Kalendářní 

komise zde tak vlastně vykonávala kontrolu svých vlastních údajů. Proto došlo v roce 1827 

                                                       
16 Podle: Ladislav Michael Wallis. Vývoj institutu právo povinného výtisku

17 Takto vyšel například Palečkův salonní kalendář na rok 1885. Praha : Paleček, [1884]. NK 55 G 13
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ke změně a cenzurní komise měla za úkol pouze zkontrolovat, že tyto části pochází 

od kalendářní komise. Z důvodu velkého počtu chyb došlo již na začátku třicátých let 

19. století ke změně tohoto systému. Nakladatel měl povinnost do 1. 4. zaslat komisi 

seznam údajů, které pro svůj kalendář požaduje. Komise poskytla do 1. 6. údaje 

o kalendářové části a do 10. 6. o přehledu trhů, jízdních řádech a rodokmenech. Po vydání 

kalendáře stále platila povinnost odevzdání i těchto údajů ke kontrole, tuto kontrolu ale 

nově prováděl poštovní úřad. Ten měl za úkol kalendář vrátit do 26. 9. Po tomto datu již 

mohlo dojít k samotné distribuci. Na rozdíl od jiných publikací byl prodej kalendářů 

povolen kromě knihkupců a tiskařů také knihařům a kramářům.

V roce 1789 byla na kalendáře a na časopisy uvalena daň, která podstatně zvýšila 

jejich cenu. Zavedení daně způsobilo zánik některých časopisů, v roce 1788 vycházelo 

v Praze třináct časopisů, v roce 1790 již pouze tři18. Stejná situace byla pravděpodobně 

i u kalendářů, například Václav Matěj Kramerius prorokoval zánik kalendářové literatury. 

Od roku 1799 byla daň placena prostřednictvím kolků, které měly podobu razítka, 

od roku 1854 též kolkové známky. Použití kolkové známky nebylo povinné a oba způsoby 

označení existovaly souběžně vedle sebe. Kolkem musely být označeny všechny kalendáře 

určené k prodeji v Rakouském mocnářství včetně těch zahraničních. Daň se platila jak 

z kalendářů vydaných samostatně, tak i z kalendářů vydaných jako součást jiné publikace. 

Pokud nakladatel neprodal všechny kalendáře označené kolkem, do září roku uvedeného 

v názvu kalendáře, dostal obnos zaplacený za neprodané výtisky zpět. Vrácení daně bylo 

prováděno dekolkováním neprodaných a okolkováním příslušného počtu nových výtisků.

Hodnota kolku se nejprve lišila podle povahy obsahu kalendáře, nejdražší kolek 

měly kalendáře obsahující schematismus. Kolky byly v hodnotě 3, 6 a 12 krejcarů. 

Od roku 1862 byla hodnota kalendářového kolku sjednocena na 6 krejcarů za všechny typy 

kalendářů bez ohledu na jejich obsah.

Kolková razítka měla několik podob, bylo na nich uvedeno slovo Kalender nebo 

Kalenderstempel. V některých případech někdy též pouze písmeno K (vzhledem k tomu, 

že toto písmeno se vyskytuje za údajem o ceně, jedná se pravděpodobně o označení 

                                                       
18 Pumprla, V. Lidé a čas : k dějinam kalendářů. s. 21
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krejcaru, nikoli kalendáře). Dále zde byla cena kolku a rok placení daně (tj. rok 

předcházející roku platnosti kalendáře). Rok vydání byl v některých případech uveden 

pouze trojmístným číslem, vynechána byla první číslice (1). Razítka se vyskytovala 

od konce18. století do konce platnosti zákona o kolcích v roce 1899. V průběhu této doby 

došlo v jejich vzhledu k zásadní proměně. Kolková razítka z konce 18. století nebyla 

kulatá, byla na nich zobrazena orlice a pod ní cena kolku. V následujících letech se jednalo 

o razítka nepravidelných tvarů (kruh, půlkruh, tvar erbu, čtverec se zaoblenými rohy). 

Kromě výše zmíněných údajů obsahovaly v některých případech i zkratku příslušného 

berního úřadu19 (P - Praha, B - Brno). V devadesátých letech měl kolek podobu kulatého 

úředního razítka s nápisem Kalender nebo Kalenderstempel a číslem, což bylo

pravděpodobně číslo úřadu, který kolek udělil. Dále bývaly na razítku cena, rok placení 

daně a orlice.

Praha 1789 Brno 1795

Praha 1818 Praha 1826 Praha 1827 Brno 1830

                                                       
19 Původně byla kolková komise pouze ve Vídni, ale pro nárůst počtu vydávaných kolků byly zřízeny další 

komise ve větších městech, tyto komise měly ale pravomoc k vydávání pouze kolků menších hodnot
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Praha 1834 Praha 1838 Brno 1841 Brno 1844

Praha 1857 1897 1897 1899

Kolková známka byla po nalepení na titulní stranu kalendáře přetištěna razítkem 

příslušného berního úřadu. Na samotné známce byl nápis Kalenderstempel a cena. 

Postupně byly kolky více zdobeny, často se vyskytovala hlava s vavřínovým věncem, 

zhruba od sedmdesátých let to byla hlava Franze Josefa s vavřínovým věncem. Na rozdíl 

od razítek neobsahovaly známky rok placení daně, tento rok byl v některých případech 

uveden na razítku berního úřadu.

České Budějovice Karlovy Vary 1887 Děčín 1878

Povinné výtisky byly od kolků osvobozeny, pravděpodobně je ale bylo nutné 

označit, část kalendářů ve fondu Národní knihovny má proto na titulní stránce razítkem 

nebo rukopisným vpiskem označení Pflichtexemplar, Povinný výtisk, někdy dokonce 

Stempelfreies Pflichtexemplar.
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1.1. Části knižních kalendářů a proměny jejich obsahu

V názvech kalendářů se v průběhu 19. století kromě nejrozšířenějšího označení 

„kalendář“ objevovaly též výrazy „minuce“, „almanach“, „schematismus“, vzácně 

„pranostika“. 

Minuce původně označovala kalendář s přehledem dní vhodných k pouštění žilou, 

v 19. století to již bylo pouze tradiční označení kalendáře. Ke sblížení obsahu svazků 

vycházejících pod názvem kalendář a minuce docházelo již od 17. století. Titul Nová 

minucí hospodářská ku cti svatého Václava, od roku 1872 vycházející pod názvem 

Haasovský minuční kalendář, nebyl ani v jednom období minucí, vždy to byl běžný

kalendář.

V případě označení almanach se jednalo pouze o částečně tradiční název. Tento

název nesly většinou oborové kalendáře s určitým podílem odborných článků 

(např. Almanach typografický), případně o kalendář zaměřený na užší skupinu uživatelů 

(např. Almanach für Badegäste zu Teplitz).

Na rozdíl od praxe v dřívějších staletích se označení pranostika vyskytuje vzácně, 

ve sledovaném souboru to bylo pouze v jednom případě (Kalendář, aneb, pranostika 

hvězdářská na horizont moravský, uherský, český, Rakouský a slezský). Fakticky ale 

pranostiku obsahovala většina kalendářů z počátku 19. století, často pod názvem „důmění 

hvězdářské“. 

Součástí kalendářů byly v některých případech též schematismy, tj. zpracovaný 

seznam lidí s určitým postavením nebo jinou společnou charakteristikou. V 19. století byly 

schematismy někdy připojovány k oborovým nebo regionálním kalendářům. Můžeme se 

setkat s případem, kdy byl schematismus původně spojen s kalendářem, následně ale

vycházel samostatně. Tak tomu bylo u titulu Jihočeský kalendář a adresář20. Přítomnost 

schematismu v kalendáři je někdy zřejmá z názvu - Kalendář se schematismem. 

U oborových kalendářů tento údaj nebývá součástí názvu, ale části obsahující odborné 

                                                       
20 Jihočeský kalendář a adresář na obyčejný rok 1901. České Budějovice : Družstvo vydavatelské

a nakladatelské, [1900]. NK 55 D 34, v r. 1906 vyšel již pouze jako Jihočeský adresář a schematismus
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nebo spolkové informace. Oborové kalendáře zaměřené na v populacirozšířené obory, 

např. Kalendář českých lékařů21, vycházely díky rozsáhlému schematismu ve dvou či více 

svazcích.

Kalendáře 19. století měly obvykle tři hlavní části: kalendářovou část, literární část 

a seznam výročních trhů. Ve většině kalendářů se objevuje ještě inzerce.

Kalendářová část 

„Kalendářová část“ byla již od počátku tohoto knižního žánru nejdůležitější částí 

svazků, podle ní měl tento typ literatury i svůj název. Většinou byla umístěna hned 

za titulní stránkou, obsahovala souhrnné informace o příslušném roce a přehledný 

kalendář. Protože byla tato část nejdůležitější, často nedoznala během několika let žádných

grafických ani faktických změn. V mnoha případech byla graficky stejná po celou dobu 

vydávání kalendáře. S ohledem na venkovského čtenáře, který byl zvyklý na tiskové písmo 

švabach, zůstávala v některých případech tato část tištěna švabachem, zatímco literární část 

kalendáře byla již tištěna antikvou. Ze stejného důvodu býval švabach ponechán také 

u poslední části kalendářů, přehledu výročních trhů. Kalendářová část byla povinnou 

součástí kalendářů, podklady pro údaje v ní byly nakladatelům dodávány od kalendářní 

komise. Grafická podoba pravděpodobně záležela na nakladateli, tito si pravděpodobně

většinou vybírali z několika obvyklých grafických podob. Proto můžeme stejnou 

kalendářovou část nalézt v různých titulech vycházejících u různých nakladatelů.

Kalendářová část nejstarších kalendářů tvořila často většinu rozsahu svazků. 

Před samotným přehledným kalendářem byly umístěny informace o roce jako celku -

pořadí roku od stvoření světa a jiných významných událostí, které se ale u jednotlivých 

kalendářů lišily. Většina kalendářů dále obsahovala letopočty podle židovského kalendáře 

a astrologickou charakteristiku roku. Vzhledem k rozměrům svazků (cca 13 cm) bývaly 

údaje o každém měsíci rozloženy na dvě proti sobě umístěné stránky. Jak se postupně 

zvětšoval formát kalendářů, zmenšil se počet stránek o jednom měsíci na jednu stranu. 

                                                       
21 Kalendář českých lékařův. Praha : Spolek českých lékařův, 1868 - 1918. NK 55 J 31
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U některých odborných kalendářů z konce století, kde nebyla kalendářová část stěžejní, 

byly dva až tři měsíce umístěny na jedné stránce, to je případ Řemeslnicko-

živnostenského kalendáře22. Mezi jednotlivé listy této části bývaly již od 17. století 

vkládány čisté listy na poznámky. Podle typu kalendáře byly tyto listy členěny na způsob 

plánovacího kalendáře, na způsob účetního kalendáře nebo ponechány čisté.

S nárůstem rozsahu kalendářů se samozřejmě měnil poměr jejich jednotlivých částí. 

Postupně mizely výše zmíněné čisté listy, zhruba od 50. let 19. století je nacházíme zřídka. 

Ve druhé polovině 19. století byly tyto listy vkládány na konec svazku, někdy mohly čisté 

listy tvořit až polovinu rozsahu svazku. 

Stránky kalendářové části byly rozděleny do několika sloupců, jejichž obsahem 

bylo datum, den v týdnu, jméno světce vážícího se k příslušnému dni podle katolického 

kalendáře, čas východu a západu slunce a měsíce a délka slunečního a měsíčního svitu. 

Starší kalendáře obsahovaly také u jednotlivých měsíců umístěné přehledy počasí podle

stoletého kalendáře. Zhruba od padesátých let 19. století dochází k omezení až vymizení 

údajů ze stoletého kalendáře z kalendářové části, na jejich místo byly vloženy seznamy

trhů, pranostiky nebo drobné zprávy. Údaje ze stoletého kalendáře byly v některých 

případech přesunuty na zadní desku nebo přídeští svazku.

V záhlaví stran jednotlivých měsíců byl název příslušného měsíce v jazyce 

kalendáře, někdy také v latině a češtině / němčině. Vedle názvů bývala umístěna viněta 

s ilustrací tematicky se vztahující k příslušnému měsíci. Na pravém nebo dolním okraji 

stránek byly umístěny informace vážící se k celému měsíci, například předpověď podle 

stoletého kalendáře, fáze planet, svátky židovského kalendáře nebo pranostiky. Ve většině 

kalendářů byly již od dob tolerančního patentu kromě svátků podle katolického kalendáře 

i svátky podle kalendáře evangelického. Evangelický kalendář většinou chyběl pouze

u kalendářů, v jejichž názvu se přímo vyskytovalo slovo "katolický".

Obvyklou součástí kalendářové části byl abecední seznam jmen všech svatých 

s datem svátku tohoto světce. V jazykově českých kalendářích byl často umístěn také 

seznam staročeských jmen s příslušnými daty svátků, v průběhu 19. století došlo

                                                       
22 Řemeslnicko - živnostenský kalendář. Praha : Edv. Grégr, [1871] NK 55 J 38
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u některých jmen ke změně podoby jména i data svátku. Tato změna se dá demonstrovat 

například na jméně Zdenka. Zhruba do 40. let 19. století je v některých českých 

kalendářích uváděno ve tvaru Zdenka u data 6. 6., později je přesunuto k 23. 6. 

a přeměněno na Zdeňka nebo Zdena. Mohlo se jednat o vliv jazykově německých 

kalendářů, kde je německá podoba jména - Sidonia- uváděna vždy u data 23. 6.

Kalendářová část některých oborových kalendářů obsahovala přehled činností, 

které se v daném oboru vztahovaly ke konkrétním časovým úsekům v roce. Tyto informace 

obsahovaly kalendáře těch oborů, jejichž činnost byla ovlivněna ročními obdobími. 

Jednalo se například o některé hospodářské kalendáře nebo lesnický kalendář. Jan 

Steinbrener umísťoval ke každému měsíci kalendářové části zajímavost z cizích zemí. 

Zaměření těchto částí Steinbrenerových kalendářů bylo různorodé a nesouviselo 

s případným zaměřením kalendáře.

Literární část

Druhou běžnou částí byla „literární“ část, ktertá na rozdíl od druhých dvou částí 

nebyla povinná. Většina kalendářů zde obsahovala zprávy o významných událostech 

uplynulého roku23 a zábavnou část s anekdotami. Zaměření dalších článků se pak odvíjelo 

od zaměření kalendáře. Tematická skladba kolísala od odborných článků přes rady 

do domácnosti a hospodářství až ke krátkým beletristickým útvarům, nejvíce byly 

zastoupeny povídky a poezie. Pokud kalendář pokračující z 18. století obsahoval literární 

část, jednalo se téměř výhradně o astronomické informace nebo části kronik. Zde se 

objevuje něco, co dále v 19. století již nenajdeme, kronika byla rozdělena do několika částí 

a tyto části byly publikovány v několika po sobě jdoucích ročnících kalendáře. Tento útvar, 

tj. část kroniky, byl dominantní částí literární části kalendáře. Naopak v typickém kalendáři 

vycházejícím v 19. století dominují kratší literární útvary.

Na začátku 19. století nebyla literární část stěžejní částí kalendářů. Některé 

                                                       
23 Nejednalo se o kalendářní rok, ale o dobu mezi daty odevzdání dvou ročníků kalendářů cenzuře
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kalendáře ji neobsahovaly vůbec, jako například Kalender für das gemeine Jahr 183624, 

jiné obsahovaly pouze praktické rady do hospodářství. 

Od dvacátých let 19. století se literární část začala prosazovat do naprosté většiny 

kalendářů a výše zmíněné rozšiřování rozsahu svazků bylo způsobeno rozšiřováním právě 

této části, od poloviny 19. století byla tato část stěžejní částí kalendářů. Protože v této době 

ještě nevycházely všeobecné kalendáře v pozdějším smyslu, ale tzv. hospodářské 

kalendáře, skládala se literární část téměř převážně z přísloví a rad do domácnosti nebo 

hospodářství. I do oborových kalendářů ale začala v různém množství postupně pronikat 

beletrie. Jednalo se nejčastěji o krátké příběhy nebo poezii, které doplňovaly stěžejní 

odborné články. Příběhy v oborových kalendářích mohly, ale nemusely souviset s oborem. 

Například Hornický kalendář obsahoval povídky o hornících, případně popisy důlních 

neštěstí apod. V těchto kalendářích se vyskytují původní české útvary stejně jako překlady. 

V 70. - 80. letech 19. století se úroveň kalendářů, hlavně jejich literární části, začala 

podstatně snižovat, většinu kalendářů v té době tvořily všeobecné kalendáře. V nich 

převažovala beletrie, často ale obsahovala výtvory editorů kalendáře, případně překlady 

zahraničních povídek. U překladů známe ve většině případů jazyk originálu, jména autorů

předloh se objevují výjimečně. I v těchto všeobecných kalendářích se objevovaly „rady 

do domácnosti“, které mimo jiné zahrnovaly pranostiky, které někdy i převažovaly.

Zastoupení jednotlivých žánrů a autorů sice záviselo na povaze kalendáře a na jeho 

redaktorovi, i tak ale můžeme vysledovat některé oblíbené autory. Mezi takové patřili 

v češtině píšící Václav Beneš - Šumavský, Ludmila Grossmannová - Brodská, J. E. Sojka, 

Alois Dostál, Vincenc Vávra (1849 - 1936), Vincenc Vávra-Haštalský (1824-1877), 

Emanuel Vávra (1831 - 1891), Eliška Krásnohorská, Adolf Heyduk a jiní. Někteří z těchto 

autorů, například Eliška Krásnohorská nebo Vincenc Vávra-Haštalský, také překládali. 

Z jazyků byly nejčastěji překládány němčina, francouzština, polština a ruština, z autorů 

Ignaz Kraszewski, Ivan Sergejevič Turgeněv, Mór Jókai, nebo Adam Mickiewicz.

Někteří autoři psali do kalendářů pod pseudonymy, například Anna Kutnorská 

                                                       
24 Kalender für das gemeine Jahr 1862. Praha : Synové Bohumila Haase, [1861]. NK 55 F 10
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(přispívala do Roudnického kalendáře na rok 1867) je pseudonym Anny Petrové25, některé 

pseudonymy se nepodařilo identifikovat, například u jména Vlad. Novorychnovský je 

velká pravděpodobnost, že se také jedná o pseudonym. Mezi do kalendářů přispívající 

redaktory patřil například výše zmíněný Vincenc Vávra-Haštalský (redigoval některé 

ročníky Kalendáře koruny české a současně byl autorem nebo překladatelem několika 

příspěvků).

Přehled trhů a ostatní stálé součásti kalendářů

Třetí stálou součástí kalendářů byl od konce 16. století seznam trhů v regionu, 

pro který byl daný kalendář určen. U sledované skupiny kalendářů se jednalo většinou 

o trhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. U kalendářů vydávaných na našem území 

v jiném jazyce než českém býval uveden přehled trhů v té části Rakousko-Uherska, kde se 

hovořilo daným jazykem. Některé jazykově německé kalendáře mohly obsahovat přehled 

trhů v celém Rakousko - Uhersku. Přehled trhů neobsahovaly pouze některé oborové 

kalendáře, například Kalendář českoslovanské obchodnické omladiny26, Kalendář českého 

studentstva27 nebo česká i německá verze Kapesního kalendáře28. 

Ve většině případů obsahovaly kalendáře přehled trhů v Českém království, který 

byl pro přehlednost rozdělen do dvou nebo tří částí (Čechy, Morava a Slezsko). 

V některých kalendářích byl uváděn i přehled trhů ve větších evropských zemích. V tomto 

seznamu byla vedle zahraničních měst uváděna i některá významnější česká města - Praha 

a Brno, někdy i třeba Plzeň nebo Liberec, většinou byly seznamy trhů v českých a větších 

evropských městech publikovány současně. Výjimkou je například Kleiner Conversations-

                                                       
25 Vopravil s. 1055

26 Kalendář českoslovanské obchodnické omladiny. Praha : Českoslovanská obchodnická beseda, 1884 -

1895. NK 55 J 70

27 Kalendář českého studentstva. Praha : Akademický čtenářský spolek, 1869 - 1894. KNM 88 K 421

28 Kapesní kalendář. Praha : B. Stýblo, 1864 - 1936. NK 55 J 27; Taschen Kalender. Praha : B. Stýblo, 1864

- 1885. NK 55 J 33
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Kalender29, který obsahuje pouze přehled evropských měst pod názvem Messen 

und Jahrmärkte.

Další nedílnou součástí kalendářů, která byla obvykle umístěna těsně před 

seznamem trhů nebo za kalendářovou částí, byly úřední informace. Jednalo se hlavně 

o přehled kolkovních a poštovních sazeb, evropských měn a úroků. V době zavádění 

metrické soustavy byly na tomto místě často uváděny převodní tabulky vah a měr. Některé 

kalendáře uváděly také ceník pražských drožek, tyto ceny byly většinou uváděny

ve v Praze vydaných kalendářích, objevovaly se ale také v ostatních. Byly to například 

české i německé verze dvou kapesních kalendářů30, Kalendář českého studentstva31

a Kalendář českoslovanské obchodní omladiny32. Kalendáře určené pro studenty 

obsahovaly také jízdní řády, a ceny vlaků a paroplavby. Jednalo se například o již výše 

zmíněný Kalendář českého studentstva a Kalendář českoslovanské obchodní omladiny.

                                                       
29 Kleiner Conversations-Kalender auf das Gemeinjahr 1839. Praha : Václav Rost, 1838. NK 49 G 28

30 Kapesní kalendář. Praha : B. Stýblo, 1864 - 1936. NK 55 J 27; Taschen Kalender. Praha : B. Stýblo, 1864 -

1885. NK 55 J 33; Kapesní kalendář. Praha : Rost, 1872 - 1873. NK 55 J 37; Taschen Kalender. Praha : 

B. Stýblo, 1862 - 1881. NK 55 J 25

31 Kalendář českého studentstva. Praha : Akademický čtenářský spolek, 1869 - 1894. KNM 88 K 421

32 Kalendář českoslovanské obchodnické omladiny. Praha : Českoslovanská obchodnická beseda, 1884 -

1895. NK 55 J 70
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1.2. Proměny fyzické podoby

Výzdoba kalendářů

Výzdobu kalendářů tvořila na počátku 19. století pouze výzdoba titulní strany 

a dřevořezové alegorie jednotlivých měsíců v kalendářové části, tyto alegorie jednotlivých 

měsíců v záhlaví stránek měly po několik století stále stejné náměty, i jejich zpracování se 

velmi podobalo. Počet různých námětů vinět se sice ve druhé polovině 19. století rozrostl, 

stále zde ale dominovaly alegorie jednotlivých měsíců a činností v těchto měsících 

prováděné. Ke změně grafické podoby nakladatel většinou přistoupil až v době, kdy měl 

zajištěn odbyt kalendáře, zřídka k němu dochází v prvních ročnících kalendáře. 

Náměty alegorií se samozřejmě lišily i podle zaměření jednotlivých kalendářů.

Až do zhruba 50. let 19. století se nestalo, že by u různých nakladatelů vyšly kalendáře se 

stejnými vinětami. Ve druhé polovině 19. století se to naopak stává velmi často. Příkladem 

zohlednění tematického ve vinětách zaměření jsou tři minuce z přelomu 18. a 19. století, 

jejichž nakladatelem byl František Jeřábek. Jedná se o kalendáře Minucí hospodářská 

ku cti sv. Václava33, Minucí hospodářská ku cti sv. Vojtěcha34 a Minucí hospodářská, to 

jest, Kalendář sedlský35. Viněty jsou typově podobné, námětem vinět kalendářové části 

jsou sice alegorie jednotlivých měsíců, v některých ročnících jsou ale v těchto alegoriích 

zobrazeni svatý Vojtěch nebo svatý Václav. Není tomu ale tak, že by v minuci nazvané

jménem svatého Vojtěcha byl zobrazen svatý Vojtěch, v minuci se jménem svatého 

Václava svatý Václav a v hospodářské minuci všeobecné náměty. Život svatého Vojtěcha 

je zobrazen v minuci hospodářské v ročníku 1795, v minuci ku cti sv. Vojtěcha je zobrazen 

život svatého Václava, pouze v minuci ku cti svatého Václava je v souladu s názvem

                                                       
33 Minucí hospodářská ku cti sv. Václava. Praha : Frant. Jeřábek, 1754 - 1794. Pro účely této práce byly 

použity exempláře KNM Obroz 8 F 59

34 Minucí hospodářská ku cti sv. Vojtěcha. Praha : Frant. Jeřábek, 1777 - 1784. Pro účely této práce byly 

použity exempláře KNM Obroz 8 F 58

35 Minucí hospodářská, to jest, Kalendář sedlský. Praha : Frant. Jeřábek, 1791 - 1795. Pro účely této práce 

byly použity exempláře KNM Obroz 8 F 60
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zobrazen život svatého Václava.

Životy obou světců jsou zpodobněny ve dvanácti obrazech, každý obraz se vztahuje 

k určitému měsíci. U svatého Vojtěcha je zachycen celý život od narození, resp. zaslíbení 

svatého Vojtěcha Bohu jako dík za jeho uzdravení, přes jeho skutky mezi pohany

až po mučednickou smrt. U svatého Václava je situace trochu jiná, protože u něj jsou 

vypodobněny pouze jeho skutky, nikoli mládí a mučednická smrt. V případě svatého 

Václava se u některých vyobrazení může jednat o dřevořez běžně uváděný v jiných 

kalendářích pouze s tím rozdílem, že jedné z postav je přidána knížecí koruna. Činnosti, 

které sv. Václav vykonává korespondují s měsícem ke kterému viněta patří, u sv. Vojtěcha 

tento vztah nenajdeme. Václav je vypodobněn jak při činnostech, které nejsou v jiných 

vinětách běžné (pečení chleba, sloužení mše, osvobozování vězňů), tak i v činnostech 

typicky zobrazovaných i v jiných vinětách (orání, setí, kosení, mlácení obilí, sklízení 

a lisování vína). Ani u jednoho ze světců nejsou výjevy srovnány chronologicky tak, jak se 

za jejich života staly.

Zobrazení života sv. Václava:36

leden – sv. Václav s babičkou Ludmilou únor - sv. Václav peče chléb

duben - sv. Václav seje obilí květen - sv. Václav poděluje chudé

                                                       
36 Viněty uváděné na tomto místě byly seskládány ze všech tří výše zmíněných titulů, použity byly fotografie 

exemplářů KNM a NK. Viněty nejsou srovnány tak, jak se vyskytovaly v jednotlivých kalendářích, ale tak, 

jak k sobě logicky patří, popiska týkající se měsíce souhlasí s umístěním konkrétní viněty v kalendáři 
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červen - sv. Václav osvobozuje vězně červenec - sv. Václav slouží mši

srpen - sv. Václav seče obilí září - sv. Václav okopává pole

říjen - sv. Václav lisuje víno listopad - sv. Václav mlátí obilí

Oproti tomu náměty vinět s osobou svatého Vojtěcha jsou odlišné - již zmíněné 

přislíbení sv. Vojtěcha Bohu, příchod sv. Vojtěcha a jeho bratra do kláštera v Monte 

Cassinu, založení Břevnova, mučednická smrt. 

Zobrazení života sv. Vojtěcha:

leden - nar. sv. Vojtěcha a jeho zaslíbení Bohu únor – sv. Vojtěch přijímá dar

duben - založení Břevnova květen – sv. Vojtěch a almužník
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červen – sv. Vojtěch a rybáři srpen - příchod sv. Vojtěcha a jeho bratra do M.Cassina

září - sv. Vojtěch a pohané říjen - smrt sv. Vojtěcha

Viněty nacházející se ve výše zmíněných kalendářích nezobrazující ani jednoho ze světců:

leden únor

březen březen

duben květen

červen červenec
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srpen září

říjen listopad

prosinec

Další samostatnou skupinou dřevořezů, jejichž podoba se příliš neměnila, jsou 

zobrazení jednotlivých znamení zvěrokruhu. Tato zobrazení jsou většinou součástí větších 

alegorií ve vinětách. Od poloviny 19. století, kdy začala být na stránku protější straně 

s kalendářem umísťována strana s místem na poznámky, se na tuto druhou stránku začala

umísťovat samostatná zobrazení znamení zvěrokruhu. Pokud porovnáme podobu těchto 

vyobrazení z období renesance37 s jejich podobou na začátku 19. století, nedošlo k téměř 

žádné změně v podobě zpodobnění jednotlivých znamení zvěrokruhu. Příklady vzhledu 

těchto měsíčních znamení jsou zobrazena v horních rozích výše umístěných obrázků.

Zvláštní způsob výzdoby měly židovské kalendáře. Judaismus zakazoval 

zobrazování lidských postav, čemuž odpovídala i výzdoba kalendářů. Zde je ale nutné 

rozlišovat, zda byl kalendář tištěn v hebrejštině nebo v němčině. Zatímco jazykově 

německé tituly se postupně stále více přibližovaly křesťanským kalendářům, tituly 

jazykově hebrejské si zachovávaly svůj ráz až do druhé poloviny 19. století. I když podoba 

                                                       
37 Kovačevičová, S. Knižný dřevořez v ľudovej tradícii. S. 165.
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jazykově německých kalendářů se přibližovala kalendářům křesťanským, nikdy zcela 

nesplynuly. V oblasti výzdoby se až do konce 19. století omezovaly na pouze jednoduché 

viněty v kalendářové části, obvykle šlo pouze o schematicky nakreslená měsíční znamení. 

Tuto schematičnost si výzdoba židovských kalendářů zachovala až do konce 19. století, jak 

ukazuje následující porovnání. U křesťanských kalendářů se naopak měsíční znamení 

dostává do pozadí a hlavním námětem vinět jsou alegorie jednotlivých měsíců. Výjimečně 

se u židovských kalendářů setkáme s většinou portrétním frontispisem. Další ilustrace již 

v židovských kalendářích nebyly38. 

                                                       
38 Příklady vinět jsou převzaty z kalendářů Luah li-šenath. Praha, K. k. priv. Zeitungs- und Intelligenz-

Comptoir (roky 1817 a 1829) a Kalendář česko-židovský. Praha, Spolek českých akademiků - židů (roky 

1881, 1886, 1910)
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1817 1829 1882 1887 1911

Kozoroh

Vodnář

Ryby

Beran
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1817 1829 1882 1887 1911

Býk

Blíženci

Rak

Lev
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1817 1829 1882 1887 1911

Panna

Váhy

Štír

Střelec
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Výzdoba titulní strany byla v některých případech tvořena pouze signetem tiskaře, 

jako u kalendáře Schreibkalender für Richter, Advokaten ihre Kanzleyen und andere 

Geschäftsmänner39. Signety se vyskytovaly na titulní straně v různých podobách, buď 

v kompozici, nebo samostatně. Na titulní straně kalendáře Schreibkalender für Richter, 

Advokaten ihre Kanzleyen und andere Geschäftsmänner se v době jeho vydávání, 

tj. v letech 1806 - 1902, vystřídalo několik podob signetu Josefa Kobrtsche. Jednalo se 

o iniciály nakladatele umístěné na štítu bohyně války, v pozdější době různě stylizované 

samostatně umístěné iniciály. Signety z titulních stran sice většinou zmizely zhruba 

do konce 30. let 19. století, ale ještě v letech 1893 - 1895 najdeme na titulní straně prvního 

a druhého ročníku kalendáře Jahrbuch für die Izrael. Cultusgemeinden Böhmens40 signet 

Jakoba B. Brandeise v podobě do sebe propletených iniciál, v roce 1876 u Kapesního 

kalendáře českých právníků41 signet Jana Otty v podobě ptáka nesoucí na prsou propletené 

iniciály J. O.

                                                       
39 Signet na titulní straně má do r. 1829 například Schreibkalender für Richter, Advokaten, ihre Kanzleyen 

und andere Geschäftsmänner. Cheb: Josef Kobrtsch, 1806 - 1902. NK 55 B 4

40 Jahrbuch für die israel. Cultusgemeinden Böhmens, zugleich Führer durch die israel. Cultusgemeinde 

in Prag. Praha : J.B. Brandeis, 1893 - 1894. NK 55 G 22

41 Kapesní kalendář českých právníků. Praha : J. Otto, 1876. NK 55 J 43
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Další obvyklou součástí titulní stránky byly již v dřívějších staletích různé podoby 

státního (říšského) znaku. Například Neuer Kalender42 měl v roce 1828 na titulní stránce 

Velký státní znak Rakousko - Uherska, v roce 1839 pak malý státní znak patřící Čechám 

v rámci Rakousko - Uherska. Malý státní znak Rakouska v rámci Rakousko - Uherska byl 

na titulní straně titulu Nový kalendář tolerancý43.

                                                       
42 Neuer Kalender. Praha : František Jeřábek, 1816 - 1930. NK 55 A 1

43 Nový kalendář tolerancý. Praha : Česká expedice, 1791 - 1796. NK 54 F 276
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Dalším typem titulní stránky, který lze často nalézt již před rokem 1800, je titulní 

strana do kompozice rámu. Tato podoba titulní strany nebo i obálky není pouze výsadou 

kalendářů, objevovala se běžně i u jiných žánrů. Jednalo se o rám sestávající se ze čtyř 

částí s uprostřed umístěným názvem. V horní a dolní části rámu bývaly vyobrazeny 

alegorie lidských činností, múz, světců aj. Uprostřed horní i spodní části se mohly 

vyskytovat například veduty nebo signety tiskařů, ve spodní části pak též impresa. Horní 

a dolní část byly tištěny každá pouze z jedné desky a to včetně prostřední části. Postranní 

ilustrace a oblast s názvem byly dodány zvlášť. Na postranních částech byli většinou 

vyobrazeni světci (často zemští patroni), případně atlasové nesoucí horní část rámu.
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Podobný vzhled jako kompozice rámu měla také kompozice ve tvaru portálu. 

Stejně jako kompozice rámu se i kompozice portálu vyskytovala již v dřívějších staletích 

a ne pouze u kalendářové literatury. Portál se od rámu lišil v horní části, kde byl nad 

názvem obyčejný nebo lomený oblouk s většinou již pouze ornamentálním zakončením. 

Tím bylo způsobeno, že i když se stejně jako u běžného rámu jednalo o celistvě 

ilustrovanou stránku, celá kompozice působila vzdušnějším dojmem. V postranních 

částech portálu byly většinou sloupy, atlasové podpírající klenbu, nebo výklenky se 

zobrazením některého ze světců. Ve spodní části portálu mohl být opět signet tiskaře, 

říšský znak, veduta nebo jakýkoli výjev ze života lidí nebo světců.
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Portál s alegoriemi

1 - alegorie jara 6 - alegorie astronomie

2 - alegorie léta 7 - alegorie optiky

3 - alegorie podzimu 8 - alegorie mechaniky

4 - alegorie zimy 9 - alegorie moudrosti

5 - alegorie geografie 10 - alegorie času (Chronos)
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Již zhruba ve 30. - 40. letech 19. století se začala objevovat taková podoba titulní 

stránky kalendářů, s jakou se setkáváme až do konce 30. let 20. století. U většiny hlavně 

všeobecných kalendářů nebyla titulní stránka ilustrovaná, obsahovala pouze text, ilustrace 

byly přesunuty na obálku. Ústředním prvkem titulní stránky byl samozřejmě název, kde 

obvykle dominovalo slovo „kalendář“, často zvýrazněné velikostí písma a/nebo červenou 

barvou. Na spodním okraji stránky byly umístěny nakladatelské údaje, od ostatních údajů 

oddělené různou podobou linky. Mezi názvem a impresem byly údaje o autorovi kalendáře 

/ autorovi některé části kalendáře / vydavateli. Mezi autorskými a nakladatelskými údaji 

byl umístěn případný signet nebo jiný motiv.
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Kalendáře vydávané konkrétním spolkem mívaly na titulní stránce nebo později 

na obálce umístěn znak spolku nebo alegorii oblasti činnosti spolku. Znak instituce měl 

na titulní straně kalendář liberecké pojišťovny Concordia44, Spolek pražských obchodních 

cestujících umístil na titulní stranu své ročenky Jahrbuch des Vereines der Prager 

Geschäftsreisenden45 Merkura, posla bohů s okřídlenými sandály. Českoslovenští včelaři 

umisťovali na titulní stránku a na obálku svých kalendářů různé podoby včelích úlů46, 

cyklisté pak stále stejný obrázek cyklisty47. 

                                                       
44 Concordia, Kalender für das Jahr … Liberec : Concordia, 1895 - 1926. NK 55 K 9

45 Jahrbuch des Vereines der Prager Geschäftsreisenden. Praha : Spolek pražských obchodních cestujících, 

1887 - 1903. NK 55 J 72

46 Kapesní kalendář českoslovanských včelařů. Koleč : V. Švarc, 1894 - 1910. NK 55 J 75

47 Kalendář českého cyklisty. Praha : Česká ústřední jednota velocipedistů, 1888 - 1891. NK 55 J 91
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Oproti titulní stránce byla ilustrovaná obálka obvyklejší, i zde to často znamenalo 

pouze dekorovaný rám. Na přelomu 19. a 20. století se u oborových kalendářů začaly 

objevovat nenápadně zdobené plátěné vazby. Obvyklá podoba vyskytující se u kalendářů 

bez ohledu na nakladatele zahrnovala uprostřed přední desky do kruhu vepsaný název, 

uprostřed kruhu byl buď letopočet, alegorické zobrazení zaměření kalendáře nebo znak 

spolku. Ve spodní nebo horní části těchto obálek býval buď prostý rám, případně dekor 

nebo název spolku, jméno nakladatele, případně motto. Na plátně bylo obvykle 

kombinováno zlacení se slepotiskem. Barva plátna se v některých případech každý rok

měnila za použití stejného dekoru. Na začátku 20. století se většinou každý rok měnil

i dekor.
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Plátěná vazba oborových kalendářů kapesního formátu často obsahovala různé 

pojistky proti nechtěnému otevření. Nejčastěji to byla kožená poutka umístěná na hranách 

obou desek, provlečením tužky tak došlo k pevnému uzavření svazku. Jiný obvyklý typ 

vazby měl na zadní desce upevněnu gumičku, která po přetažení přes přední desku také 

bránila nechtěnému otevření. Třetím používaným způsobem jak udržet svazek zavřený

bylo prodloužení zadní obálky, která se přetáhla přes přední stranu. Na přední straně byla 

tato část obálky zachycena do kapsy z knihařského plátna nebo přichycena patentkou. 

Na přídeští zadní desky byla často umístěna kapsa z knihařského plátna, která 

pravděpodobně sloužila ke vložení drobných poznámek. V některých případech bylo 

na přídeští umístěno měřítko.

Papírové obálky podobná opatření neměly. Na papírových obálkách byla většinou 

stejná ilustrace jako na titulní stránce, od osmdesátých let se začínají objevovat obálky 

barevné. V některých případech se jednalo o vybarvené původně černobílé ilustrace, jinde 

tiskař s nástupem barvy změnil vzhled obálky. U kalendářů vycházejících ve větším 
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a menším vydání se často objevovala černobílá obálka u vydání malého a tatáž barevná 

u velkého. To je případ kalendáře Prager Bote48. Obálky byly nejčastěji kompozicemi 

sestávajících se z názvu kalendáře zasazeného do okolního dekoru. V sedmdesátých letech 

můžeme vysledovat návrat ke zpodobnění obálek jako portálu, případně rámu se 

zobrazením světců. Do osmdesátých let 19. století byly obálky většinou vyrobeny 

z barevného papíru, na kterém byly vytištěny celostránkové černobíle tištěné ilustrace. 

U obálek se obvykle pod stejným dekorem střídaly různé barvy papíru.

                                                       
48 Prager Bote. Praha : A. Hynek, 1877 - 1911. NK 55 D 24
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Regionální kalendáře se společným obsahem měly i stejnou obálku sestávající se 

z alegorie a do oblouku psaného názvu kalendáře. Název byl kromě jména nakladatele 

jedinou odlišností těchto obálek.

Regionální kalendáře mívaly na obálce, méně často na titulní stránce, vedutu. 

Samostatnou vedutu Liberce měl na titulní stránce Neuer Reichenberger Kalender49, 

pohled na město Příbram s poutním místem Svatou Horou měl na obálce Kalendář Svaté 

Hory50. Na obálce měly do okolního dekoru zakomponovanou vedutu například kalendář 

                                                       
49 Neuer Reichenberger Kalender für Stadt und Land. Liberec : Rudolf Jeřábek, 1891 - 1897. NK 55 C 31

50 Kalendář Svaté Hory 1897. Příbram : Ferd. Pelz, 1896. NK 55 A 221
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Prager Bote51 a Leitmeritzer Bote52. Samostatná veduta Litoměřic je na titulní stránce

Leitmeritzer allgemeiner Schreib-, Haus- und Wirthschaftskalender, znak města Liberce 

na titulní straně měl Kalender aus Reichenberg53. 

                                                       
51 Prager Bote. [Kleine Ausg.] Praha : Alois Hynek, 1878 - 1912. NK 55 D 23

52 Leitmeritzer Bote. Litoměřice : Karl Pickart, 1889 - 1936 .NK 55 G 18

53 Kalender aus Reichenberg. Liberec : Philipp Jeržabek, 1850. NK 55 D 3
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Jako u celé knižní produkce byl i u kalendářů častým prvkem frontispis. Kromě 

ilustrace titulní strany a obálky to byla až do 50. let 19. století často jediná ilustrace 

v celém kalendáři. V mnoha případech se frontispis objevoval v těch svazcích, kde chyběla 

ilustrace na obálce nebo titulní straně. Téměř výhradním motivem ilustrace na frontispisu 

byly motivy vztahující se k obsahu článků v kalendáři. Na frontispisu kalendáře Neuer 

Toleranz - Kalender na rok 181754 tak najdeme dřevořezový obraz Jana Žižky z Trocnova, 

který se vztahuje k jednomu z článků v kalendáři. Výjimečně se u některých titulů 

na frontispisu vyskytovaly mědiryty (např. Jahrbuch für Lehrer, Hausväter und Erzieher55), 

                                                       
54 Neuer Toleranz - Kalender für Katholikem und Protestanten. Praha : Vetterle, 1816 - 1818. NK 14 G 82

55 Jahrbuch für Lehrer, Hausväter und Erzieher. Litoměřice : Karel Vilém Medau, 1835 - [1863]. NK 49 D 88
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nebo nalepené fotografie (např. Prorok v letech 1866 - 1877, 187056), poměrně často 

pak litografie (kalendáře Jana Steinbrenera).

                                                       
56 Pokrok. Praha :J.J. Martinka, [1863 - 1875]. NK 55 H 17
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2. Typologie kalendářů

Kalendářovou tvorbu 19. století lze rozdělit do několika skupin. Každá z těchto 

skupin má svá specifika co do obsahu, obvyklé délky vydávání a frekvence změn 

nakladatelů. Kalendáře byly výnosným obchodním artiklem, proto téměř každý 

významnější nakladatel vydával alespoň v některé etapě své činnosti některý z kalendářů. 

Kalendáře se dají rozdělit z hlediska jejich zaměření na tři skupiny: na oborové 

kalendáře, oborové kalendáře vydávané některým z nakladatelů a všeobecné kalendáře. 

Toto dělení kalendářů jsem stanovila na základě pozorování asi dvou stovek titulů.

Jednotlivé tituly kalendářů vycházely také současně v několika verzích. Nejčastěji 

se jednalo o větší a menší vydání. Méně častým, i když stále celkem obvyklým typem, byly 

jazykové verze. Nejčastěji se jednalo o dvě verze (česká a německá), výjimečně jich bylo 

víc. Nejméně časté byly regionální verze. Jejich počet byl malý pravděpodobně díky 

relativně malému území na kterém byly distribuovány.

Četnost verzí jednotlivých titulů záležela také na jejich příslušnosti k některé z výše 

zmíněných skupin podle uživatelského určení, nejčastěji se různé typy verzí objevují 

u všeobecných kalendářů.
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2.1. Rozdělení kalendářů podle zaměření

2.1.1. Oborové kalendáře

Prvním typem byly oborové kalendáře vydávané konkrétním spolkem. Tyto 

kalendáře měly charakter ročenky, obsahově se shodovaly se zaměřením spolku. 

Vycházely často pouze několik let, tj. po dobu činnosti nebo rozkvětu spolku, nebyla 

výjimka, když zanikly po jednom roce. To, že byly kalendáře spjaty se spolky dokazuje 

fakt, že v obsahu můžeme najít historie spolků, přehled hospodaření za minulá léta nebo 

dokonce celé výroční zprávy.57

Některé spolky využívaly kalendář jako spolkový zpravodaj, což je případ českých

velocipedistů. V jejich Kalendáři českého cyklisty na rok 188858 byly zveřejněny např.

rubriky Doporučitelné hostince, ve všech ročnících pak Přehled rekordů rakouských 

a německých, Zápisník ujetých kilometrů nebo pokyny pro jezdce. Za obvyklé rubriky 

oborového typu kalendáře můžeme považovat Stanovy spolku, České cyklistické kluby 

nebo župní rozdělení Čech, Moravy a Slezska. Stejné zaměření měl Almanach českých 

cyklistů59, kterého v roce 1897 vyšly tři nebo čtyři svazky. Tento almanach měl podle 

předmluvy ve druhém díle vyjít ve čtyřech svazcích, podle exemplářů, které vlastní NK 

a KNM ale není jasné, zda čtvrtý díl skutečně vyšel. Podle téhož zdroje se mělo jednat 

o sedmý ročník almanachu, není ale zřejmé, zda vycházel až od roku 1897, nebo zda se 

jedná o pokračování zmíněného Kalendáře českého cyklisty. Almanach byl koncipován 

trochu jinak než běžné kalendáře. První díl, který měl svůj vlastní název Stanovy a řády 

České Ústřední Jednoty Velocipedistů, byl pojat jako kalendář na rok 1897. Druhý díl, 

s názvem Č.Ú.J.V., její činnosť a zřízení, již obsahoval pouze údaje o Jednotě 

                                                       
57 Výroční zprávy obsahuje například Kalendář katolicko - politické jednoty pro království české, který 

vycházel v Praze v letech 1883 - 1888. Strahov ET VIII 6; v německé verzi vycházející pod názvem 

Kalender des Katholisch - politischen Vereines für das Königreich Böhmen. NK 55 H 47

58 Kalendář českého cyklisty. Praha : Česká ústřední jednota velocipedistů, [1885 - 1891]. NK 55 J 91

59 Almanach českých cyklistů 1897. Praha: Č.Ú.J.V., 1897. NK 55 H 70
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a z kalendářové části Týdenní ukazovatel dat v roce 1897. Třetí díl nesl název Turistika 

a závodnictví, název čtvrtého dílu se mi nepodařilo zjistit.

Na rozdíl od oborových kalendářů vydávaných některým z nakladatelů obsahovaly 

oborové kalendáře vydávané jednotlivými spolky relativně málo informací z oboru, obsah 

se v různém poměru dělil mezi spolkové a odborné informace. Některé spolky umisťovaly 

do svých kalendářů i beletrii. Příkladem kalendáře obsahujícího všechny tři zmíněné 

složky je Kalendář selského spolku, který ale vyšel pouze jednou a to v roce 188560. 

Z rozsahu je kromě čtyřiceti stran kalendářové části věnováno deset stran spolkovým 

informacím (v tomto konkrétním případě se jedná o medailony předsedy a místopředsedy 

spolku, adresář členů a dějiny spolku), třicet stran odborných informací (rady k obdělávání 

polí, příprava lnu, stroje a hospodářské potřeby a „drobnosti“), čtyřicet stran beletrie a osm

stran přehledu výročních trhů. Naopak Kapesní kalendář Bratrstva vzájemně se 

podporujících řemeslníků a živnostníků v Praze a okolí61 žádnou beletristickou část 

neobsahoval, jeho obsahem jsou kromě kalendářové části odborné informace (několik 

druhů potravních daní, hodnoty mincí, míry a váhy obilí, soudní vymáhání pohledávek), 

spolkové informace (medailon předsedy bratrstva, dějiny bratrstva) a část nazvaná „Část 

obchodní“ (obchodní kniha, vysvětlení kontokorentu a směnek a slovníček mezinárodního 

obchodu). 

Poměr beletrie a jiných textů v spolkových kalendářích samozřejmě záležel 

i na zaměření daného spolku. U kalendáře Volkskalender des katholischen Preβvereines 

in Prag62 se o odborných článcích ve smyslu výše zmíněných titulů nedá hovořit, v obsahu 

jednotlivých ročníků kromě údajů o spolku (stanovy spolku, přehled členů spolku) 

najdeme pouze beletrii, v roce 1875 to byly například povídky Ein Opfer des Bösenkrach, 

                                                       
60 Kalendář selského spolku na rok 1886. Olomouc : Českomoravský spolek selský pro Moravu, 1885. 

NK 55 A 18

61 Kalendář Bratrstva vzájemně se podporujících řemeslníků a živnostníků v Praze a okolí na obyčejný rok 

1900. Praha: Bratrstvo vzájemně se podporujících řemeslníků a živnostníků v Praze a okolí, [1899]. 

NK 55 J 112

62 Volkskalender des katholischen Preβvereines in Prag. Praha : Katholisch Pressverein, [1871 - 1875]. 
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Wanderung durch allerei Köpfe nebo poezie Juhei!, Eine traurige Geschichte nebo 

Ein Besenbinder (všechny publikovány bez uvedení autora).

Některé spolky vydávaly své kalendáře souběžně v češtině a němčině, důvodem byl 

pravděpodobně vysoký podíl obou jazykových skupin mezi členy spolku nebo 

potencionálními uživateli kalendáře. V těchto případech byl obsah obou verzí totožný 

a jednalo se vlastně o překlady. Mezi tyto kalendáře patří například Kalendář katolicko -

politické jednoty pro království české63 / Kalender des katholisch-politischen Vereines 

für das Königreich Böhmen64, jejichž obsahem byly kromě kalendářové části a přehledu 

výročních trhů výhradně zprávy ze schůzí jednoty a to s celostátní i regionální účastí. 

U tohoto kalendáře bylo možné porovnat pouze kalendář na rok 1884, který se naprosto 

shodoval, ale vzhledem k povaze obsahu ostatních ročníků lze totéž předpokládat 

i u ostatních ročníků. Ve dvou jazykových verzích vyšel také Kalendář jednoty sv. Vítské65

/ Kalender des Prager Dombau-Vereines66.

Skutečně spolkové kalendáře často nebyly určeny pro širší distribuci a tím se ani

nedostaly do širšího povědomí. O mnoha takových kalendářích dnes již pravděpodobně 

chybí jakékoli údaje. Hlavně v případě malých někdy i větších spolků nemusel být 

nakladatelem spolek, ale jiný nakladatel. Vzhledem k povaze obsahu těchto kalendářů 

bych je ale neřadila mezi druhý typ, oborové kalendáře vydávané některým z nakladatelů. 

Z těchto malých spolků se mi podařilo dohledat dva kalendáře: Kalendář Dělnické besedy 

v Humpolci67 a Kalendář Čtenářského spolku Na Březových Horách68.

                                                                                                                                                                       
NK 55 H 27

63 Kalendář katolicko-politické jednoty pro království české. Praha : Katolicko - politická jednota, 1884 -

1888. Strahov ET VIII 6

64 Kalender des katholisch-politischen Verenes für das Königreich Böhmen. Praha : Katholisch - politische 

Verein für das Königreich Böhmen, 1884 - 1888. NK 55 H 47
65 Kalendář jednoty sv. Vítské. Praha : K. André, [1860 - 1864]. NK 55 E 4

66 Kalender des Prager Dombau-Vereines. Praha : K. André, [1860 - 1861]. NK 55 E 5

67 Kalendář Dělnické besedy v Humpolci. Žižkov [Praha] : Jos. Baštář, [1892]. KNM 85 e 85

68 Kalendář čtenářského spolku na Březových Horách na rok 1893. Žižkov [Praha] : Jos. Baštář, [1892]. 

Strahov JJ VIII 37
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Oba výše zmíněné kalendáře mají kromě spolkových zpráv stejný obsah, byly také 

vydány stejným nakladatelem - Josefem Baštářem se sídlem v Praze na Žižkově. 

Ve společné části byly obsaženy běžné součásti kalendářů - kalendářová část, kolkové 

škály, informace o poštách, telegrafu, informace o tehdejší státní administrativě, dále 

článek o exekucích a cizích slovech v češtině. Kalendář Čtenářského spolku Na Březových 

Horách kromě toho obsahoval články Činnost spolková a Historické úryvky o čtenářském 

spolku Na Březových Horách. U kalendáře Dělnické besedy v Humpolci byl 

ke společnému obsahu přidán pouze jeden článek, Činnost spolková - Dělnická beseda 

v Humpolci.

Oborové kalendáře zabývající se rozvíjejícím se oborem často přecházely 

v oborové kalendáře vydávané některým z nakladatelů, nezřídka vydávání kalendáře 

přebrala ta nakladatelská firma, která dříve zajišťovala pouze tisk. 

2.1.2. Oborové kalendáře vydávané některým z nakladatelů

Druhým typem oborových kalendářů byly kalendáře vydávané sice některým 

z nakladatelů, ale zaměřené na konkrétní oblast lidského vědění. Tyto kalendáře obvykle 

vycházely o něco déle než předchozí typ, doba jejich vydávání ale zdaleka nedosahovala 

délky všeobecných kalendářů.

U tohoto typu kalendářů nevycházelo obvykle více titulů zabývajících se jedním 

oborem zároveň. Některé obory sice mají zastoupení ve více titulech, tyto na sebe ale

většinou s různě dlouhými přestávkami navazovaly. Jako příklad lze uvést kalendáře 

pro právníky, postupně vycházely tyto tituly: Kalendář českých právníkův69 (1872 - 1873), 

Kapesní kalendář českých právníků70 (1876), Kalendář českých právníků71 (1889 - 1893) 

a Kalendář právníků72 (1901 - 1911).

                                                       
69 Kalendář českých právníkův. Praha : T. Mourek, [1871 - 1872]. NK 55 J 36

70 Kapesní kalendář českých právníků. Praha : J. Otto, [1875]. NK 55 J 43

71 Kalendář českých právníků. Praha  : Všehrd, [1888 - 1892]. NK 55 J 88

72 Kalendář právníků. Tábor : Václav Kraus, [1900 - 1911]. NK 55 J 113
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Dá se říci, že u dvou z těchto kalendářů převládá běžný kalendářový obsah a pouze 

malá část je tvořena informacemi z oblasti práva. Kalendáře vydávané v letech 1872 - 1873 

a 1876 obsahují kromě obvyklých kalendářových součástí (kolky, poplatky, atd.) 

a plánovacího kalendáře pouze jeden nebo dva články z oblasti práva. Kalendář českých 

právníkův obsahuje v roce 1872 článek Karla Bürgela Paběrky z nauky o exekuční dražbě 

nemovitosti, v roce 1873 článek O takzvané vazbě prozatímní a komentář Jaromíra Haněla 

Několik slov k § 11 knihovního řádu a zák. ze dne 6. února 1869 č. 18 ř.z. Kapesní 

kalendář českých právníků obsahuje Nařízení ministerstva práv ze dne 8. února r. 1875, 

což je vlastně vysvětlení co a jak se v právní praxi dělá.

U druhých dvou kalendářů je poměr opačný. Obsah Kalendáře českých právníků 

z let 1889 - 1893 byl rozdělen do tří částí - první část obsahovala nejdůležitější říšské 

zákony, druhá obsahovala schematismus Čech, Moravy a Slezska a přehled okresních 

soudů. Třetí část byla v obou ročnících označena jako „pro studující“ a obsahovala 

informace o studiu práv z hlediska organizace a průběhu studia. Poslední kalendář z této 

skupiny vycházející v letech 1900 - 1911 byl rozdělen na dva díly. První díl obsahoval 

běžné součásti kalendáře a vybrané zákony s komentářem. Ve druhé části je pak uveřejněn 

seznam advokátů a notářů v Čechách, na Moravě a Slezsku a přehled právnické literatury.

Jako další příklad oboru s tímto typem kalendářů lze uvést školství a kalendáře 

určené pro studenty a učitele. V letech 1874 - 1876 vydával František Urbánek Kalendář 

pro gymnasia, realná gymnasia, realky, obchodné a hospodářské střední školy, ústavy pro 

vzdělání učitelů a učitelek73. V obsahu jeho prvního ročníku (na školní rok 1874 - 1875) je 

kromě běžného obsahu kalendáře (genealogie panovníků, metrické míry) také několik 

článků, které se dají považovat za potencionálně vzdělávací, jedná se o: Přehled 

evropejských a důležitějších mimoevropejských států, Největší a nejmenší vzdálenost 

planet soustavy naší sluneční od slunce a od země, Tvary měsíce, Zatmění měsíce a slunce, 

Děj a užitek kalendáře a samozřejmě také Poznámky vzhledem na gymnasia, realní 

gymnasia, reálky, obchodní a hospodářské střední školy, ústavy pro vzdělání učitelek 

                                                       
73 Kalendář pro gymnasia, realná gymnasia, realky, obchodné a hospodářské střední školy, ústavy 

pro vzdělání učitelů a učitelek. Praha : Fr. A. Urbánek, [1874 - 1876]. NK 55 H 30
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a učitelů.

Druhým z této skupiny je Pražský kalendář studujících škol středních74, který 

v letech 1887 - 1889 vydával Edvard Beaufort a jehož autorem byl v letech 1887 - 1888 

Josef Bačkovský. V roce 1889 nahradil v redakci Bačkovského J. B. Lužan a Josef 

Bačkovský začal vydávat svůj vlastní kalendář (Bačkovského Kalendář studujících škol 

středních75). Obsahem Beaufortova kalendáře byly články tematicky vhodné pro studující 

středních škol. V prvních dvou ročnících, kdy byl kalendář ještě sestavován Františkem 

Bačkovským, se většina z nich opakovala, jako například O domácím vyučování, O povaze 

a úkole škol středních, O vnější úpravě prací slohových. Od roku 1888 byl v kalendáři 

uveřejňován také seznam škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V roce 1889, kdy byl 

autorem již J. B. Lužan, se obsah proměnil z praktického na populárně - naučný, kromě 

seznamu škol se zde objevily například články Jak proměňovati stupně tepla z paměti?

nebo Které číslo jest dělitelné sedmi? Josef Bačkovský pokračoval v sestavování kalendáře 

stejně jako u Edvarda Beauforta - kalendář převzal původní obsah a nedocházelo v něm 

k přílišným změnám.

Ani obsah dalšího tematicky podobného kalendáře se v průběhu vydávání příliš 

neměnil. Obsah Kalendáře profesorstva českého76 byl rozdělen do tří částí - odborné, 

praktickoé (rozvrhy hodin, přehled úkolů, porad, klasifikace žáků) a Stav osob 

(na ministerstvu, v zemské školní radě, seznam škol). Jiným příkladem kalendáře 

s tématem pro učitele je Schullehrer - Kalender77, který kromě článků o školních řádech 

a nařízeních obsahoval také části nazvané Aufsätze über Schule und Erziehung, Gedichte, 

Lieder, Legenden, Parabeln, parabolische Erzählungen und Fabeln, Anekdoten 

und Erzählungen a Aphorismen, tyto zmíněné rubriky zabíraly asi polovinu obsahu. 

Od tohoto kalendáře se v roce 1835 oddělila ročenka Jahrbuch für Lehrer, Hausväter 

                                                       
74 Pražský kalendář studujících škol středních. Praha : Ed. Beaufort, [1887 - 1889], NK 55 J 77

75 Bačkovského kalendář studujících škol středních. Praha : Frant. Bačkovský, [1889 - 1913]. NK 55 K 24

76 Kalendář profesorstva českého. Třeboň : Karel Brandeis, [1895 - 1907]. NK 55 K 26

77 Schullehrer-Kalender. Litoměřice : Karel Vilém  Medau, [1833 - 1835]. NK 55 G 84
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und Erzieher78, která byla nakladatelem označena za pokračování kalendáře V roce 1836 

měla ročenka shodný obsah s kalendářem.

Poslední z této skupiny – Kalendářík a zápisník pro školní mládež79 byl určen 

přímo pro studenty a byl pojat jako kalendář a zápisník pro děti, obsahoval kalendář 

na dobu 1. 9. 1894 - 31. 8. 1895. Na začátku bylo místo vyhrazené pro údaje o majiteli 

výtisku včetně fotografie. Kromě „výchovných“ článků (např. o zdravotních pravidlech pro 

žáky, o škodlivosti kouření nebo varování před loteriemi), místa pro různé zápisky 

(mé účty, seznam spolužáků, příbuzných a přátel, kladné a záporné zážitky) a školních 

poznámek (rozvrh hodin, „z toho, co pan učitel vypravoval“) obsahoval kalendář i rubriku 

Brousek na vtip. Jednalo se o hádanky, z jejichž správné vyřešení mohli žáci dostat 

odměnu. Kalendář ale pravděpodobně vyšel pouze jednou.

2.1.3. Všeobecné kalendáře

Nejrozšířenějším typem, hlavně ve druhé polovině 19. století byly všeobecné 

kalendáře. Tituly kalendářů patřící k tomuto typu vycházely nejdelší dobu, některé i více 

než sto let nepřetržitě. U těchto kalendářů se také setkáváme s různými jazykovými 

verzemi nebo s několika typy vydání. Typické pro ně bylo časté střídání nakladatelů, 

někdy i každý rok (například u kalendáře Moravan80 se během sta let vystřídalo jedenáct

nakladatelů - Dědictví svatého Cyrilla a Methodia, František Řivnáč, Bedřich hrab. Sylva-

Tarouccy, František Duda, vydavatel Hlasu, V. Šťastný, Pl. J. Mathon, Papežská 

knihtiskárna benediktinů rajhradských, Občanská tiskárna, Brněnská tiskárna a Česká 

katolická charita), některé naopak po celou dobu vycházely u jednoho nakladatele

(např. většina kalendářů Jana Steinbrenera). 

                                                       
78 Jahrbuch für Lehrer, Hausväter und Erzieher. Litoměřice : Karel Vilém  Medau, 1835 - [1863]. 

NK 49 D 88

79 Kalendářík a zápisník pro školní mládež. [Lysá n. L. : A. Holub, 1894]. KNM 85 J 536

80 Moravan. Brno : Dědictví svatého Cyrilla a Methodia : V komissi u Nitsche a Große, [1851 - 1951]. 

NK 55 D 11
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Vzhledem k tomu, že tyto kalendáře neměly žádné zaměření, se u nich často 

setkáváme s podobnými názvy. Jejich obsah nebyl nijak hodnotný, jednalo se obvykle 

o překlady cizojazyčných povídek nebo výtvory samotných editorů kalendáře. Najdou se 

samozřejmě i výjimky, ty ale bohužel nejsou příliš časté. Příspěvky se v kalendářích mohly 

objevovat opakovaně, zvláště u různých kalendářů jednoho nakladatele. Někdy došlo 

dokonce ze strany nakladatelů k chybě a jeden titul mohl obsahovat některou část jiného 

titulu, např. kalendář Koledníček v roce 1865 vyšel s přehledem obsahu kalendáře Prorok.

V některých případech se pravděpodobně jednalo o záměrnou podobnost názvů. 

Tento jev se dá ukázat na příkladu dvou národních kalendářů. Od roku 1857 vycházel 

Národní kalendář u nakladatele Jaroslava Pospíšila81, autorem tohoto kalendáře byl Josef 

Pečírka. V roce 1864 se Josef Pečírka osamostatnil a začal vlastním nákladem vydávat svůj 

kalendář pod názvem Pečírkův národní kalendář82. Do roku 1902 vycházely tyto dva

kalendáře souběžně, Pečírkův národní kalendář vycházel až do roku 1949.

Na záměrnou podobnost názvů kalendářů poukázal Jan Steinbrener, když polský 

nakladatel Kasper Wojnar začal v Krakově vydávat dva kalendáře s podobným názvem, 

údajně i se stejnou grafickou úpravou (Polski kalendarz Marjański jako obdobu 

ke Steinbrenerovu kalendáři Kalendarz Marjański a Kalendarz powzsechny ke kalendáři

Kalendarz uniwersalny czyli powszechny)83.

Tituly patřící ke všeobecným kalendářům vycházely relativně dlouho - jubilejního 

stého ročníku dosáhl např. Moravan (1851 - 1951), sto prvního ročníku Kalendář 

hospodářský84 (Bohumil Haase a později Synové Bohumila Haase, 1772 - 1873), 

sto jedenáctého ročníku Neuer Kalender85, který se později přejmenoval na Leitmeritzer 

Kalender (František Jeřábek, od roku 1824 Karel Vilém Medau, 1816 - 1930) a sto 

                                                       
81 Národní kalendář. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1858 - 1902. NK 55 H 13

82 Pečírkův národní kalendář. Praha : Josef Pečírka, 1865 - 1949. 55 H 49

83 Viz: J. Steinbrener. Napaście na polskie kalendarze wydawane w Wimperku (Winterberg) w Czechach

84 Kalendář hospodářský. Praha : Bohumil Haase, 1772 - 1873. NK 55 G 1

85 Neuer Kalender. Praha : František Jeřábek, [1816 - 1930]. NK 55 A 1, NK 55 E 134
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devadesátého devátého ročníku dosáhl Znaimer Schreibkalender86 (M. Hofmann, 1737 -

1936).

2.1.4. Schreibkalender

Zvláštním typem všeobecných kalendářů byl tzv. Schreibkalender, který by se dal 

částečně přirovnat k dnešním diářům. Hlavní součástí těchto knižních kalendářů bylo

mimo jiné místo vyhrazené pro poznámky, ostatní text byl zastoupen minimálně nebo 

vůbec. Kalendář mohl mít kalendářovou část rozloženou do celého svazku nebo stejnou 

jako ostatní typy kalendářů a místa pro poznámky mohla být umístěna za ní. I když stěžejní

částí bylo místo pro poznámky k jednotlivým dnům, i zde se často setkáme s náznakem 

snahy o vymezení oborového určení, a to v textové i kalendářní části (zaznamenáním 

některých pro daný obor důležitých dat).

Minimální část textu obsahoval například Schreibkalender für Richter, Advokaten, 

ihre Kanzleyen und alle andere Geschäftsmänner87 nakladatele Josefa Kobrtsche, od roku

1839 vycházející pod názvem Justiziär Glücksellig’s Schreib- Kalender für Richter, 

Advokaten, ihre Kanzleyen und alle andere Geschäftsmänner u Karla Bellmanna Do roku 

1836 obsahoval tento kalendář kromě zmíněného „plánovacího kalendáře“ také rodokmen, 

císařského rodu, tabulku kolků, přehled poštovních úřadů v Praze, Vídni a Chebu, kurzů 

měn, nově vydaných zákonů a samozřejmě seznam trhů v českých zemích i v zahraničí. 

Po roce 1836 se obsah sice nezměnil, ale změnil se poměr jednotlivých složek, v kalendáři 

na rok 1900 tvořil „plánovací kalendář“ 90% rozsahu svazku.

Kalendářem s velkým podílem textové části a bez zaměření na konkrétní obor byl

Vaterländischer Allgemeiner Schreib- Haus- und Wirthschafts- Kalender88. Jednalo se 

o běžný všeobecný kalendář, který měl mezi stránky kalendářové části vloženy čisté listy 

                                                       
86 Znaimer Schreibkalender. Znojmo, M. Hofmann, 1737 - 1936. NK 55 B 269

87 Schreibkalender für Richter, Advokaten, ihre Kanzleyen und alle andere Geschäftsmänner. Cheb : Joseph 

Kobrtsch, 1825 - 1903. NK 55 B 5

88 Vaterländischer Allgemeiner Schreib - Haus - und Wirthschafts - Kalender für das Jahr 1853. Praha : 

C. Vetterle, [1852]. NK 55 E 3
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na poznámky. Název Schreibkalender nesl také Der Neu- Jahrs- Freund, oder, Böhmens 

National- Schreib- und Hauskalender89, i když charakteristice tohoto typu kalendáře 

neodpovídal, neobsahoval ani čisté listy na poznámky mezi listy kalendářové části.

Schreibkalender des Campagnejahres 1864 - 1865 für österreichische Zucker-

Fabriken90 obsahoval nejdříve přehledný kalendář na období od července roku 1864 

do června roku 1865. Následoval „plánovací kalendář“, mezi jehož stránky byly vloženy 

tabulky znázorňující zpracování řepy, výpočet výtěžnosti jednotlivých složek z řepy 

(melasa, hnědý cukr, cukr), dále přehled trestů uložených dělníkům (kalendář byl určen pro 

majitele továren) a přehled spravených předmětů v továrně. Na konci svazku bylo ještě 

několik tabulek z oblasti cukrovarnictví.

Z česky psaných kalendářů tohoto typu stojí za zmínku Řemeslnicko - živnostenský 

kapesní kalendář na 10 roků 1875 - 1884 pro obchodníky ve střižném zboží, tkadlce, 

krejčí, obuvníky a též pro jiné průmyslníky91. Jednalo se zároveň o oborový a psací 

kalendář, který byl určen na celých deset let. Kalendářová část byla velmi stručná, každý 

rok byl na jedné straně. Následovala část nazvaná Zápisník poznámek týdenních, 

měsíčních a ročních, letošního a příštího; rodinná kronika a adresy. I když měl kalendář 

v názvu obchodníky ve střižním zboží, tkalce atd., obsah tomu nijak nenapovídá. Kalendář 

byl členěn do tří částí, první a třetí části byly běžné, obsahovaly přehledy kolků, metrické 

míry a informace o poštovních službách. Druhá část kalendáře byla pravděpodobně 

obsahově nejdůležitější, obsahovala mimo jiné články Pražský kupecký dům pro zboží 

a cenné papíry, Statistická tabulka cukrovarů, Šematismus pivovarů, které roku 1871 více 

15 000 věder piva vyrobily, Statistický přehled lihovarů a Seznam záložen česko-

moravských. Články zaměřené na obchodníky se střižným zbožím a podobnými chybí.

                                                       
89 Der Neu - Jahrs-Freund, oder, Böhmens National - Schreib - und Hauskalender für das Jahr 1813. Praha 

a Teplice : C.W. Enders, [1812]. Dob bg 688

90 Schreib - Kalender des Campagnejahres 1864 - 1865 für österreichische Zucker - Fabriken. Praha : 

J. G. Calve’sche k.k. Universitäts-Buchhandlung (Friedrich Becke), [1864]. NK 55 J 28

91 Řemeslnicko - živnostenský kapesní kalendář na 10 roků 1875 - 1884 pro obchodníky ve střižném zboží, 
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2.1.5. Židovské kalendáře92

Židovské kalendáře se od křesťanských kalendářů obsahově i typograficky lišily. 

Na první pohled zřejmým rozdílem je různé vymezení doby platnosti jednotlivých ročníků 

kalendářů, židovské kalendáře obvykle začínaly zářím běžného kalendářního roku. Jako 

letopočet se uvádí letopočet podle gregoriánského kalendáře platný v září na začátku roku 

větší o 3760 let. Na titulní stránce kalendářů jsou obvykle uváděny oba typy letopočtů. 

Kalendáře byly psány buď pouze hebrejsky, pouze německy nebo část hebrejsky a část 

německy, výjimečně česky. Gregoriánský letopočet je uváděn v arabských číslicích, 

židovský letopočet v hebrejském písmu a většinou i v přepisu do arabských číslic. Stejně 

tak titul bývá uveden hebrejsky v hebrejském písmu a souběžně v češtině / němčině 

v antikvě / švabachu.

U starších kalendářů, tedy zhruba do poloviny 19. století (například v kalendáři 

Luah li-šenath93), jsou v kalendářové části uváděny pouze údaje židovského kalendáře,

ve druhé polovině 19. století byl přidány souběžně údaje z křesťanského kalendáře

(například v Kalendáři česko - židovském94).

Obsahově byly židovské kalendáře zaměřeny více nábožensky než křesťanské. 

Například kalendář Luah li-šenath95 obsahuje kromě kalendáře a předpovědi počasí podle 

stoletého kalendáře soupis modliteb určených pro jednotlivé dny roku a pro jednotlivé 

hodiny dne. Jiné části obvyklé v ostatních kalendářích, jako například určitý podíl beletrie, 

                                                                                                                                                                       
tkadlce, krejčí, obuvníky a též pro jiné průmyslníky. Praha : Ondřej Kraus, 1874. NK 55 J 47

92 Židovský rok se stejně jako rok křesťanský dělí do dvanácti měsíců o 29 nebo 30 dnech. Měsíce se 

nazývají: Nisan (נִיָסן), Iljar (אייר), Sivan (סיוון), Tamuz (ַּתּמּוז), Av (ָאב), Elul (ֱאלּול), Tišri (ִּתׁשִרי), Chešvan 

-Židovský kalendář (hebrejsky Luach ha .(ֲאָדר א׳) Adar ,(ְׁשָבט) Shebat ,(ֵטֵבת) Tebet ,(כסלוו) Kislev ,(ַמְרֶחְׁשוָן)

šana, לוח השנה, zkráceně Luach, לוח) je lunisolární, jeho jeden rok je dlouhý 354, 355 nebo 356 dní. Délka 

konkrétního roku závisí na délce osmého (Tišvi) a devátého (Chešran) měsíce. Pro vyrovnání tohoto posunu 

se sedmkrát za 19 let za poslední měsíc v roce (Adar) vkládá přestupný měsíc (Adar II). Tento měsíc se 

vkládá v těch letech, které mají v devatenáctiletém cyklu v pořadí těmito lety: 3, 6, 8, 11, 14, 17 a 19

93 Luah li-šenath. Prag : K.k. priv. Zeitungs - und Intell Comptoir, 1816 - 1858. NK 53 G 17 a 55 J 18

94 Kalendář česko-židovský. Praha : Spolek českých akademiků židů, 1881 - 1938. NK 55 J 45

95 Luah li-šenath. Prag : K.k. priv. Zeitungs - und Intell Comptoir, 1816 - 1858. NK 53 G 17 a 55 J 18



61

kroniky, přehledy trhů, zde obsaženy nejsou. Výše zmíněný kalendář neobsahuje žádnou 

část psanou švabachem ani antikvou. Jediné údaje psané jedním z těchto písem je označení 

Kalender a v některých letech i údaj o roku podle židovského kalendáře, cenzurní přípis 

a nakladatelské údaje. 

V oblasti výzdoby se tyto kalendáře omezovaly pouze na viněty se zobrazením 

příslušného měsíčního znamení. Podoba vinět se v průběhu vydávání u některých 

měsíčních znamení měnila nepatrně a změna je patrná pouze při bližším zkoumání (jedná 

se například o raka, štíra, váhy), jinde jsou změny patrnější, mění se celé zpodobnění 

znamení (např. vodnář, blíženci, ryby). Podrobnější charakteristika výzdoby židovských 

kalendářů je uvedena v části 1.2. Proměny fyzické podoby kalendářů.

V Praze vycházely po dobu více než sta let kalendáře vydávané jednou rozvětvenou 

rodinou nakladatelů Pascheles a Brandeis. V letech 1852 - 1890 to byl kalendář Luah 

li-šenath ... šenath ha amim = Prager israelitischer Volkskalender96 vydávaný Wolfem 

Paschelesem (1814 - 1857). Tento kalendář byl prvním ilustrovaným židovským 

periodikem97. V jeho vydávání pokračoval Jakob, celým jménem Jakob Wolf Pascheles 

(1839 - 1881) a poté pravděpodobně i jeho syn. Existence Jakoba Wolfa mladšího je 

zřejmá pouze z toho, že jako redaktor kalendáře je až do roku 1891 uváděn Jakob 

W. Pascheles. 

V roce 1874 došlo k oddělení kalendáře Luah li-šenath = Illustrierter israelitischer 

Volkskalender98, který byl v letech 1873 - 1934 vydáván druhým synem Wolfa Paschelese 

Samuelem Wolfem (1842 - 1913) a později nakladatelstvím s názvem Samuel Pascheles & 

Sons. Do roku byl jako redaktor kalendáře uváděn Samuel Wolf, od roku 1909 pak Alfred 

Pascheles. To, že nešlo o vznik nového kalendáře, ale oddělení od stávající kalendářové 

řady je zřejmé z číslování jednotlivých ročníků. Číslování bylo převzato z původního 

                                                       
96 Luah li-šenath ... šenath ha amim = Prager israelitischer Volkskalender. Praha : Wolf Pascheles, 1852 -

1890. NK 55 J 6

97 Richard Gottheil, William Popper: Periodicals

98 Luah li-šenath ...  = Illustrierter israelitischer Volkskalender. Praha : Samuel Pascheles, 1874 - 1934. 

NK 55 K 31

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/AA8IAEIJGMSD6UEKPJL2FIPN3331YFM5MDSN34H4RKQTI58316-24184?func=service&doc_number=001820571&line_number=0025&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/AA8IAEIJGMSD6UEKPJL2FIPN3331YFM5MDSN34H4RKQTI58316-24184?func=service&doc_number=001820571&line_number=0025&service_type=TAG%22);
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kalendáře, tj. Illustrierter israelitischer Volkskalender začíná ročníkem 23.

Rodinnou tradici vydávání kalendářů držel nejdéle zeť Wolfa Paschelesa 

Jakob B. Brandeis (1835 - 1912) a po jeho smrti jeho potomci, kteří vydávali

Brandeis' illustrirter israelitischer Volkskalender99. Posledním kalendářem vydaným touto 

rodinou byl česky psaný Brandeisův židovský kalendář pro rok 5701 (1940 - 1941), který 

vydal syn Jakoba Brandeisa Richard. V prosinci 1942 byl pak deportován do Terezína, kde 

10. 4. 1944 zemřel100.

Na rozdíl od předešlých kalendářů, které byly psány převážně hebrejsky, byl 

kalendář Jahrbuch für die Izrael. Cultusgemeinden101, stejně jako předchozí zmíněný 

Brandeisův kalendář, psán pouze německy.  Na rozdíl od předešlých kalendářů zde byl 

také velký rozdíl v rozsahu, zatímco předchozí kalendáře nepřesáhly sto stran, tento 

kalendář měl rozsah kolem tří set stran. Jeho obsah byl rozdělen do dvou částí, první se 

zabývala pražskými židovskými kulturními spolky (Israelitische Cultusgemeinde), druhá 

se zabývala židovskými kulturními spolky v Čechách. První část ale zabírala většinu 

rozsahu kalendáře, obsahovala všeobecné informace o pražské židovské komunitě, 

židovských školách, knihovnách, nemocnicích, náboženských nařízeních a židovských 

svátcích, provozu synagog, seznam a stručnou charakteristiku všech židovských kulturních 

spolků v Praze. Druhá část obsahovala pouze seznam a charakteristiku jednotlivých 

spolků, zákon z 21. 3. 1890 (Zákon o izraelských náboženských obcích), vzorová kázání 

pro rabíny a různé formuláře.

                                                       
99 Brandeis' illustrirter israelitischer Volkskalender. Praha : Jakob B. Brandeis, 1881 - 1933. NK 55 J 57

100 Pražský nakladatel Jakob B. Brandeis. http://www.jewishmuseum.cz/cz/predmet_05_09.htm

101 Jahrbuch für die Izrael. Cultusgemeinden. Praha : Brandeis, 1893 - 1894. NK 55 G 22
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2.2. Různé verze jednotlivých kalendářů

Kalendáře vycházely často v několika verzích současně. Nejčastěji se to týkalo 

všeobecných kalendářů, ojedinělé případy můžeme najít i u obou typů oborových 

kalendářů. Nejčastějšími verzemi bylo malé a velké vydání. Co do počtu verzí byly 

nejpočetnější jazykové verze, mohlo jít až o devět současně vycházejících verzí. Nejméně 

častými verzemi byly regionální verze, mohlo se jednat o verze v rámci českých zemí, 

případně o verze v rámci Rakousko - Uherska a Německa.

2.2.1. Velké a malé vydání

Velká a malá vydání se začala objevovat ve druhém desetiletí 19. století, k nárůstu 

jejich počtu došlo v šedesátých letech. Větší a menší vydání se objevují téměř výhradně 

u větších nakladatelů, v naprosté většině u všeobecných kalendářů. I když i zde existují 

výjimky, například česká i německá verze Lesního a lovčího kalendáře / Forst-

und Jagdkalender. Pravděpodobně ne u všech kalendářů ale vycházela obě vydání 

od začátku do konce doby vydávání. V některých případech nestejnou dobu vydávání 

nakladatelé přiznávají posunem v číslování ročníků, většinou ale bylo dodrženo stejné 

číslování u obou vydání. Vzhledem k relativně malému pokrytí těchto publikací 

v bibliografiích a velkému počtu chybějících ročníků v tuzemských knihovních fondech 

nelze vždy spolehlivě určit počátek a konec vydávání malého vydání. Pro dobu do roku 

1848 existuje Laiskeho soupis Časopisectví v Čechách102, který jako jediný obsahuje 

i cizojazyčné tituly. Kalendáře se dále vyskytují v soupisech Františka Douchy103, Josefa 

Jungmanna104 a Karla Nosovského105. I v případě, kdy je v soupise titul uveden, není vždy 

                                                       
102 Laiske, Miroslav. Časopisectví v Čechách 1650 - 1847
103 Doucha, F. Knihopisný slovník česko - slovenský, aneb, Seznam kněh, drobných spisův, map 

a hudebných věcí, vyšlých v jazyku národa česko-slovenského od roku 1774 až do nejnovější doby

104 Jungmann, Josef. Historie literatury české, aneb, Saustawný přehled spisů českých s krátkau historií 

národu, oswícení a jazyka

105 Nosovský, Karel; Pražák, Vilém. Soupis československé literatury za léta 1901 - 1925
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uvedeno, že vycházel ve velkém a malém vydání. 

Jak již bylo zmíněno, větší a menší vydání byly nejčastějším typem současně 

vycházejících verzí. Tato vydání se lišila především rozsahem, někdy i formátem

a výzdobou. V naprosté většině měly tyto verze stejný název pouze s rozdílem označení 

většího / menšího kalendáře. Toto označení bylo buď součástí názvu nebo údajů o vydání. 

Údaje se nacházely nejčastěji na titulní straně, ojediněle pouze na obálce. V několika málo 

případech označení chybělo a rozdíl byl patrný pouze podle vzhledu a rozsahu svazků. 

Rozsahové rozdíly bývají v tom, že zábavná část malého vydání zahrnuje pouze část 

zábavné části velkého vydání. Kalendářová část i seznamy trhů bývají totožné. 

Z typografického hlediska bývají malá a velká vydání podobná, ve většině případů 

totožná. V devadesátých letech 19. století docházelo často ke změně motivu ilustrace 

na obálce a současně k přechodu od černobílé k barevné obálce. Barevné provedení obálky

se většinou vyskytovalo u velkého vydání a černobílé u malého vydání, námět bývá 

totožný. Při změně motivu obálky došlo často ke změně pouze u velkého vydání, u malého 

se změna mohla projevit o několik ročníků později, případně se nemusela projevit vůbec.

Někdy ale měly tyto verze zcela jiné názvy. Vztahy mezi těmito verzemi pak 

bohužel nejsou na první pohled zřejmé a musíme se je snažit dohledat v předmluvě, 

nakladatelských seznamech na deskách nebo jiných pramenech. Příkladem různých názvů 

jednotlivých verzí kalendáře je Kalendář svatováclavský, který vycházel po několik let 

jako menší vydání kalendáře Poutník.

2.2.2. Jazykové verze

Již z předcházejících století známe současně vycházející různé jazykové verze 

jednotlivých kalendářů106. Zatímco křesťanské kalendáře vycházely v samostatných 

jazykových verzích, židovské kalendáře vycházely ve společném vydání v češtině /

němčině a hebrejštině. V těchto případech se ale nejednalo o klasický souběžný text, ale 

                                                       
106 Některé z nich viz Beránek, Karel. Tiskařská privilegia České dvorské kanceláře v Státním ústředním 

archivu v Praze
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o text částečně hebrejský a částečně jinojazyčný.

Nejčastějšími a zhruba do druhé poloviny 19. století výhradními jazyky souběžně 

vycházejících kalendářů byly čeština a němčina. Důvodem byla politická, jazyková

a národnostní situace ve společnosti. Do konce století se objevují ještě verze v polštině 

a maďarštině, na začátku 20. století rozšířil Jan Steinbrener počet jazyků až na jedenáct. 

Vzhledem k tomu, že Jan Steinbrener na začátku 20. století vydával modlitební knihy 

pro celý svět, se dá předpokládat, že v zahraničních filiálkách jeho firmy vycházely též 

kalendáře v dalších jazycích.

Podmíněnost jazyka celkovou strukturou obyvatelstva ale můžeme spatřovat pouze 

u všeobecných kalendářů, které byly určeny většině obyvatelstva a nebyly zaměřeny 

na úzkou skupinu čtenářů. Nutno dodat, že zhruba do konce první poloviny 19. století 

nenajdeme mnoho úžeji specializovaných kalendářů. Také se dá tvrdit, že jazykové verze 

kalendářů vydávala pouze větší nakladatelství produkující právě všeobecné kalendáře, tato 

nakladatelství byla zhruba do třicátých let 19. století téměř výhradními producenty

kalendářů. 

Spolky a jiné organizace vydávající vlastní kalendáře se v naprosté většině případů 

omezily pouze na jeden jazyk, i když zde lze nalézt výjimky. Výjimkou je například 

Kalendář Jednoty sv. Vítské, v němčině vycházející pod názvem Kalender des Prager 

Dombau -Vereines. Oba tyto kalendáře vycházely v letech 1861 - 1862 u Karla 

Bellmanna107 nebo Kalendář Katolicko - politické jednoty pro království české, v němčině 

vycházející pod názvem Kalender des Katholisch - politischen Vereines für das Königreich 

Böhmen108. Obecně se dá říci, že souběžně vycházející jazykové verze můžeme 

předpokládat pouze u spolků, jejichž význam byl mezinárodní (nebo celoříšský), případně 

byl spolek činný v oblasti s velkým podílem obyvatelstva hovořícího jiným jazykem než 

česky / německy. Těžko můžeme očekávat, že kalendář v několika jazykových verzích

                                                       
107 V NK ČR je česká verze pod signaturou 55 E 4, německá pod signaturou 55 E 5

108 Pro porovnání obou verzí byly použity exempláře NK 55 H 47 pro německou verzi a Strahov ET VIII 6 

pro českou verzi
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bude vydávat např. Matice Hodonská109, Matice rolnická110 nebo Včelařský spolek111.

V souvislosti s jazykovými verzemi kalendářů si musíme položit otázku, zda se 

jednalo pouze o překlady jedné verze do druhého jazyka, nebo jestli každá verze měla svůj 

jedinečný obsah. Na tuto otázku neexistuje jednoznačnáu odpověď. Zatímco v 18. století

a dříve se jednalo o pouhé překlady, od počátku 19. století sledujeme změnu. Změna 

k vlastním obsahům jednotlivých jazykových verzí je postupná a záleží na zaměření 

kalendáře. Jak je z následujícího porovnání zřejmé, odlišné obsahy jednotlivých 

jazykových verzí můžeme dokázat pouze u všeobecných kalendářů bez zjevného zaměření. 

Příkladem kalendáře z počátku 19. století je kalendář s názvem Nový tolerancý

posel pro katolíky a evangelíky, aneb, Národní kalendář pro Čechy a Moravu na rok 

1817112, německá verze měla název Neuer Toleranz - Kalender für Katholiken 

und Protestanten, Geist - und Weltliche, Bürger und Landleute auf das Jahr 1817113. Obě 

verze tohoto kalendáře vycházely v letech 1817 - 1819. 114

Typograficky jsou obě verze shodné, celý text je tištěn frakturou, text titulní 

stránky a kalendářové části černým a červeným písmem. Za kalendářovou částí německé 

verze je uveden soupis židovských svátků, česká verze tento soupis obsahuje až od roku

1818. Literární část kalendáře je odlišná. Zatímco česká verze obsahuje mimo článku 

o Pražském mostě příspěvky např. o původu kávy a třtinového cukru, o životě indiánů 

a směs povídek, německá část má zřetelně český ráz. Na frontispisu obsahuje dřevoryt Jana 

Žižky z Trocnova ,což je ilustrace k jednomu z článků. Všechny články jsou převyprávěné 

                                                       
109 Matice vydala v roce 1897 Kalendář Matice Hodonské, NK 55 D 32

110 Matice vydala v roce 1874 Hospodářský kalendář Matice Rolnické, NK 55 C 5

111 Spolek vydával v r. 1870 - 1873 Včelařský kalendář, NK 55 G 7

112 Nový tolerancý posel pro katolíky a evangelíky, aneb, Národní kalendář pro Čechy a Moravu na rok 1817. 

Praha : Fetterle z Wildenbrunu, [1816]. Pro porovnání byl použit exemplář NM Obrození 9 B 10
113 Neuer Toleranz - Kalender für Katholiken und Protestanten, Geist - und Weltliche, Bürger und Landleute 

auf das Jahr 1817. Praha : Dědicové Fetterla z Wildenbrunu, [1816]. Pro porovnání byl použit exemplář NK 

14 G 82

114 Porovnání exemplářů bylo možné provést pouze u kalendáře na rok 1817, protože jediný zatím dohledaný 

exemplář německé verze kalendáře na rok 1818 v NK ČR je nezvěstný
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české pověsti např. o Blanických rytířích, dívčí válce a Horymírovu koni nebo zprávy 

z některých českých míst, např. staré české zámky, Vyšehradská skála a benediktinský 

klášter v Opatovicích. 

Oba kalendáře obsahují přehled kolkovních sazeb, přehled úroku, nabídku knih 

z nakladatelství J. F. Fetterla z Wildenbrunu a seznam trhů v Českém království. I když 

nadpis nabídkového seznamu nakladatelství u německé verze je v němčině, nabízené tituly 

jsou výhradně v českém jazyce. Závěr obou verzí kalendáře se opět shoduje, i když v české 

verzi jsou přidány tři články navíc (Poukazatel, kterak se roční příjmy a vydání na celý rok 

rozděliti dají, Zpráva o tomto kalendáři a Hlavní jarmarky a trhy některých znamenitějších 

obchod vedoucích měst).

Jako příklad dvou jazykových verzí kalendářů z pozdější doby jsem vybrala 

Kapesní kalendář / Taschen Kalender. Kalendářů tohoto názvu vycházelo v 19. století 

několik, zde se jedná o kalendář vydávaný Bedřichem Stýblem v letech 1864 - 1936 (česká 

verze115), resp. 1869 - 1885 (německá verze116). Porovnání bylo možné pouze u ročníků 

1870, 1873 a 1876, signaturová řada v NK ČR, která byla k porovnání použita, není 

kompletní a německá verze pravděpodobně po roce 1885 zanikla.

U prvního porovnávaného ročníku (1870) je zřejmý mírný rozdíl ve výzdobě

titulních stránek obou verzí, německá verze je mírně zdobnější. U dalších ročníků tento 

rozdíl mizí, jinak jsou obě verze typograficky shodné. Rozdíl je samozřejmě v použitém 

písmu, česká verze je tištěna antikvou, německá švabachem. Kalendářová část všech 

porovnávaných exemplářů byla obsahově shodná stejně jako část obsahující kolkovní 

sazby, ceník drožek v Praze nebo ceny vstupenek do pražských divadel.

Tematicky je obsah obou verzí shodný. V některých případech se jedná opřeklady

textů druhé verze, např. v ročníku 1870 je uveden mimo jiné text Památnosti v Praze, 

v němčině Sehenswürdigkeiten Prag's. Rozsahem se sice mírně liší, ale to je způsobeno 

                                                       
115 Kapesní kalendář. Praha : B. Stýblo, 1864 - 1936. K porovnání bylo použito exemplářů NK 55 J 27, 

ročníky 1870, 1873 a 1876

116 Taschen-Kalender. Praha : B. Stýblo, 1869 - 1885. K porovnání bylo použito exemplářů NK 55 J 33, 

ročníky 1870, 1873 a 1876
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rozdílností jazyků. U ročníku 1876 jsou shodné všechny texty v kalendáři. Vzhledem 

k chybějícím údajům v samotném kalendáři nelze zjistit, který jazyk byl jazykem originálu.

2.2.3. Regionální verze

Současně vycházející regionální verze jednoho titulu kalendáře se mi zatím 

podařilo identifikovat pouze u tří jazykově českých kalendářů a u několika jazykově 

německých kalendářů. To, že se u jazykově německých kalendářů regionální verze 

vyskytovaly častěji můžeme vysvětlit tím, že němčina se používala na území několika 

států. Minimálně na území Rakousko - Uherska a Německa, ve 20. století se k nim přidalo 

ještě nově vzniklé Československo.

Tím jediným zatím dohledaným jazykově českým kalendářem vycházejícím 

v několika regionálních verzích je kalendář Česká stráž - kalendář českých menšin na rok 

1894 vydavatele Františka Šimáčka. V roce 1893 vyšel kalendář v pěti verzích (pro Český 

jih, Plzeňsko, České rudohoří, České středohoří a Orlické hory). V následujícím roce vyšel 

již pouze v jedné verzi. Obsahově byly všechny regionální verze tohoto kalendáře shodné,

jediná rozdílná část, byl Statistický přehled českých menšin v ... (následuje název příslušné 

oblasti). Ani seznam trhů se nelišil podle území, všechna vydání obsahovala seznam trhů 

na území Čech, Moravy i Slezska.

Další dva kalendáře s prokázanými regionálními verzemi jsou odlišné, mají jedno 

vydání bez označení a jedno vydání určené pro Moravu. Vydání pro Moravu vycházelo 

v obou případech pouze v některých letech (podobně jako malé vydání). Tyto dva tituly 

byly Pečírkův národní kalendář (1864 - 1948) s vydáním pro Moravu pod názvem 

Velehrad (1888 - 1925) a Kalendář Besed lidu (1894 - 1914) s vydáním pro Moravu 

pod názvem Radhošť (1895 - 1899). 

Jazykově německé kalendáře vycházející v několika regionálních verzích jsou 

některé kalendáře Jana Steinbrenera, kterými se budu zabývat v části pojednávající o tomto 

nakladateli. Obsahově byly tyto verze Steinbrenerových kalendářů totožné, lišily se pouze 

v oblasti trhů a inzerci.

Kromě Steinbrenerových kalendářů vyšel ve dvou verzích také Brandeis' illustrirter 
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israelitischer Volkskalender für das Jahr der Welt 5651(1890 - 1891)117. Jednalo se vydání 

označené jako Ausgabe für Deutschland (Vydání pro Německo) a běžné a jinak 

neoznačené vydání (pravděpodobně se jednalo o vydání pro Rakousko). 

Vydání pro Německo vyšlo pravděpodobně pouze v tomto roce, což se dá usuzovat 

z toho, že zde například chybí označení ročníku. U vydání pro Rakousko se jednalo již 

o desátý ročník. Podle oblasti zahrnuté do přehledu trhů se dá odvodit, že se jednalo 

o vydání určené pro část Rakousko - Uherska zahrnující České království, Markrabství 

moravské, Vévodství slezské, Alpské země, Galicii, Bukovinu, Sedmihorsko a Maďarsko. 

Ani vydání pro Německo pravděpodobně ale nebylo vydáním pro celé území Německa, ale 

pouze pro Prusko. Pro ostatní německé státy nebyl výčet trhů úplný, byla zde uvedena

pouze nejvýznamnější města.

Kalendářová část obou verzí byla shodná, obsahovala katolický i židovský 

kalendář. Na konci obou svazků byla literární část obsahující beletrii, která byla u obou 

verzí také shodná. Tato beletristická část nesla název Salon für Unterhaltendes 

und Belehrendes.

Stěžejní část svazků se ale lišila. Rakouská verze obsahovala pouze podle dat 

řazené seznamy trhů ve výše zmíněních regionech a část nazvanou Geschäftskalender. 

Pod názvem Geschäftskalender se skrývaly sazby poštovného, kolkové tarify a přepočet 

cizích mincí. Německá verze obsahovala přehled židovských svátků, rodokmeny 

vládnoucích rodů v jednotlivých německých státech a jízdní řády po Evropě (tyto jízdní 

řády byly v hebrejštině a následně vysvětlené v němčině). Kromě toho zde byly analogicky 

stejné součásti jako ve vydání pro Rakousko - přehled trhů v Prusku, Badensku, Bavorsku, 

Braunschweigu, Hessensku, Sasku a Würtenbersku, v závěru pak údaje o poštovních 

tarifech, telegramech a kurzech cizích měn.

                                                       
117 Brandeis' illustrirter israelitischer Volkskalender für das Jahr der Welt 5651 (1890 - 1891). Praha : Jakob 

B. Brandeis, 1890. Ausg. für Deutschland; [Ausg. für Österreich]; obě vydání na signatuře NK 55 J 57
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2.3. Regionální kalendáře

Již v 18. století existovaly kalendáře nesoucí ve svém názvu označení regionu,

pro který byly určeny nebo ve kterém byly vyrobeny. Je ale trochu zavádějící 

předpokládat, že se tento fakt vždy odrazí v obsahu.

Na přelomu 18. a 19. století byly těmito kalendáři Brněnský domácí kalendář118, 

Jindřichohradecký kalendář119 a Neue Bothe aus Mähren120. Ani v jednom z těchto 

kalendářů není kromě oblastí zahrnutých v přehledu trhů a dnů a hodin příchozí pošty 

(pouze v Bote aus Mähren) žádná vazba k regionu. V podobném duchu byl v letech 1832 -

1865 vydáván Neuer Prager Haus - Kalender für Stadt und Land121. Naopak ve v roce 1834 

vydaném kalendáři Mährische Merkur122 je většina obsahu zaměřena na Moravu. Tento

titul ale není typickým kalendářem, jedná se v podstatě o moravský adresář s kalendářem, 

čemuž odpovídá i jeho podnázev - Addressenbuch aller in Mähren und Schlesien 

bestehenden Handlungen und Fabriken.

V roce 1797 vyšel kalendář Neuer Prager Kalender123, který ve své literární části 

obsahoval mimo relativně běžně uváděných součástí a článků o pamětihodnostech 

v Čechách (Sehenswürdige Merkwürdigkeiten im Königreich Böheim) také celou část 

věnovanou Praze - Bezeichnung der in Prag, so jetzt, wie jemals bestundlichen Kirchen 

und Klosterstiftungen; Auf Hradschin; In der kleinen Residenzstadt Prag; In der alten Stadt 

Prag. Bohužel se mi nepodařilo dohledat další ročníky tohoto kalendáře a porovnat jejich 

obsah s tímto ročníkem. V tomto kalendáři se víc než o zprávy z Prahy jedná o průvodce 

Prahou. Proto je v tomto případě podle mého názoru mírně sporné uživatelské určení, 

protože vydávat průvodce Prahou pro obyvatele Prahy je nelogické.

                                                       
118 Brněnský domací kalendář na rok 1790. Brno : Jan Sylv. Siedler, [1789]. KNM Obrození 8 E 90
119 Jindřichohradecký kalendář na rok 1806. Jindřichův Hradec : Josef Alois Landfras, [1805]. KNM 88 F 63

120 Neuer Bote aus Mähren. Brno : Trassler, 1791 - 1887, MZK CH-7482

121 Neuer Prager Haus-Kalender für Stadt un Land. Praha : Spurný, 1831 - 1864. NK 55 A 6

122 Mährischer Merkur. Brno : R. Rohrer, 1834. MZK 1-35653

123 Neuer Prager Kalender. 2. Jahrg. Prag : J. Zýma, [1797]. KNM 89 J 7
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Naopak u kalendáře Roudnický kalendář Říp124 je uživatelské určení z hlediska 

regionu zmíněno samotným nakladatelem na s. 106: „Poněvadž náklad ročníku I. určen 

pro okolní obyvatelstvo, uveřejňujem pouze trhy kraje Pražského, Litoměřického 

a Boleslavského.“ Kalendář Říp je rozdělen do čtyř částí, z nichž tři mají regionální 

zaměření. Čtvrtá část, označená nakladatelem jako praktická, obsahuje zákony.

V kalendářové části je ke každému měsíci připojen text s názvem Zápisky Roudnické, což 

je kalendárium událostí v Roudnici. Zábavná část pak také mimo jiné obsahuje regionální 

příspěvky: báseň U paty Řípu, Říp, Župa Řípská, Řípský vikariát (děkanát) za času prvního 

arcibiskupa Pražského Arnošta z Pardubic, Katova dcera (původní povídka od Anny 

Kutnohorské), Hospodářská škola roudnická v Harrachově.

Kalendář Svaté Hory125 se nezabývá celým regionem, což bylo Příbramsko, ale 

zhruba polovina jeho obsahu je, jak napovídá název, spjata s poutním místem Svatá Hora 

u Příbrami. Kromě povídek je v kalendáři obsaženo několik různých zmínek o Svaté Hoře 

- Panně Svatohorské (poutní píseň), Svatá Hora (popis), Palladium Svatohorské, Založení 

Svaté Hory. Tento kalendář si ale neklade za cíl zabývat se pouze poutním místem, 

pravděpodobně měl být běžným všeobecným kalendářem. Napovídá tomu několik dalších

článků z jeho obsahu: Rodokmen panovníků v zemích Českých, Barvy evropských států, 

Rozloha a počet obyvatel v Rakousku, V úpatí hor (povídka), Jak často se v obcích volívá, 

Černohorka, atd. Nechybí ani Rozhled po uplynulém roce od srpna 1895 do srpna 1896.

Jak je z předchozího textu zřejmé, vyšla většina regionálních kalendářů pouze 

jednou nebo v několika málo ročnících, v některých případech nelze další ročníky již dnes 

dohledat.

Výjimkou je Neuer Reichenberger Kalender vycházjící v letech 1890 - 1897126,

u kterého lze sledovat určitý vývoj v obsahu. Za sedm let, po které je možné obsah 

kalendáře sledovat, lze konstatovat určitý odklon od tématu Liberce ke všeobecným 

námětům článků. Příčinou mohlo být vyčerpání tématu Liberce a Liberecka, ekonomické 

                                                       
124 Roudnický kalendář Říp. Roč. 1. Roudnice : A. Mareš & J. Somer, [1866]. NK 55 F 16

125 Kalendář Svaté Hory. Příbram : Ferd. Pelz, 1896. NK 55 A 221

126 Neuer Reichenberger Kalender für Stadt und Land. Liberec : Jeřábek, 1889 - 1896. NK 55 C 31
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důvody (rozšíření počtu potencionálních čtenářů i mimo region) nebo zjednodušení práce 

editora kalendáře.

V prvním ročníku kalendáře (na rok 1890) je na frontispisu umístěn pohled 

na Liberec, v obsahu pak články o Liberci (Der Rathausbauplatz in Reichenberg, 

Das Königsschietzen in Alt-Reichenberg, Die Schloßcapelle in Reichenberg, 

Die Kreuzkirche in Reichenberg, Die St. Wincenz von Pauls-Kirche in Reichenberg, 

Das Stadttheater zu Reichenberg), články o okolí Liberce (báseň Gruβ aus Nordböhmen, 

Der Fabriksort Katharinberg, Der Blattneiteich bei Neuwiese, Der Curort Libwerda) 

a několik dalších, vesměs beletristických, článků (Blonsköpfchen, Wir deutschen fürchten 

Gott allein, Anton ohon, atd.). Ve druhém ročníku (na rok 1891) se přímo Libercem 

zabývá pouze jedna položka - Reichenberg und Umgebung a fotografie Liberce z roku 

1861, z pohledu širšího regionu stojí za zmínku pověst z Polabí Prinz Gasto. 

Ve třetím ročníku (na rok 1892) již není v kalendáři žádný článek zabývající se přímo 

Libercem a jeho okolím, jsou v něm ale obsaženy pověsti ze Severních Čech - Der 

Gebirgsstein bei Friedland (aut. Theodor Hutter) a Aus der Heimat (zprávy ze severních 

Čech). Čtvrtý ročník (na rok 1893) je na tom s jednou pověstí (Der falsche Mönch) 

a jedním životopisem (Maler Jakob Gizel) podobně. V kalendáři na rok 1897 již nic

regionálního obsaženo není. Nutno dodat, že ani v této době se Neuer Reichenberger 

Kalender nedostal pod vliv jednotného obsahu kalendářů, který bude představen dále.

Podobně jako u pozdějších ročníků Neuer Reichenberger Kalender ale opačně se 

vyvíjel obsah u kalendáře Prager Bote127. V prvním ročníku (na rok 1866) tvoří většinu 

obsahu beletrie, což platí i u druhého ročníku (na rok 1867). Osmý ročník (na rok 1873) 

obsahuje pověst o Loretě (Die Glöcklein Loretto) a zprávu s obrázky o povodních v roce

1872 (Das verhängnitzvolle Hochwasser in Böhmen an den Tagen des 25. und 26. Mai 

1872). Tento kalendář ale pravděpodobně nebyl nakladatelem zamýšlen jako čistě 

regionální, napovídá tomu rozsah části s termíny trhů a také povaha obsahu, který je 

většinou tvořena beletrií a cestopisy.

                                                       
127 Prager Bote. Praha : B. Stýblo, [1865 - 1873]. NK 55 D 14
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Kalendář Kalender für Asch und Umgebung128 měl kromě roč. 5 (1881), kde nebyla 

o regionu ani zmínka, v každém sledovaném ročníku jednu položku s regionální tematikou. 

V ročníku 1 (1877) to byl článek o historii a statistice města s názvem Asch, v ročníku 

2 (1878) to byl Topographie des Bezirkes a v ročníku 3 (1879) Beiträge zur Geschichte 

von Asch.

V případě kalendáře novojičínského Neutischeiner Volks-Kalender129 se jednalo 

o kalendář s obsahem sestávající se pouze z beletrie s připojenou přílohou v podobě 

adresáře - Vollständiges Personal-Handbuch für Neutitscheiner Kreis. Podobné členění měl 

také Illustrierter Budweiser Kalender130.

                                                       
128 Kalender für Asch und Umgebung. Aš : Érem. Scheithauer, [1876 - 1880]. NK 55 E 9

129 Neutischeiner Volks - Kalender. Nový Těšín : Rainer Hosch, [1880 - 1887]. MZK 3-19329

130 Illustr. Budweiser Kalender. Budějovice : Gothmann, [1891 - 1900]. NK 55 C 33
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2.3.1 Regionální kalendáře se společným obsahem

Kromě výše zmíněných skutečných regionálních kalendářů existovala také relativně 

velká skupina jazykově německých titulů, které sice měly v názvu označení města, v jejich 

obsahu ale nebyla žádná spojitost s regionem. Jejich obsah i typografická úprava byly 

totožné, jediný rozdíl byl v názvu a nakladateli. Některé kalendáře začaly jako kalendáře 

s vlastním obsahem, postupně se připojily k této skupině. To je případ kalendáře Duxer 

Familienkalender, který vycházel v letech 1889 - 1899 k této skupině se připojil roku 1893. 

U některých titulů došlo k opačnému vývoji, od společného obsahu se kalendář oprostil 

a od určitého ročníku měl kalendář vlastní obsah. To byl případ kalendáře Leitmeritzer 

Bote, který vycházel v letech 1888 - 1935, vlastní obsah měl kalendář od roku 1890. 

Ke společnému obsahu mohl být v některých případech pouze přidán článek o regionu, 

případně ilustrace.

Kalendáře z této skupiny obsahovaly téměř výhradně beletrii. Autory velké části 

beletrie byli Eduard Paril a Antoinette von Markowicz. Kromě beletrie kalendáře 

obsahovaly události předcházejícího roku, kolkové škály a v daném roce aktuální 

všeobecné informace, např. převod tradičních jednotek na metrickou soustavu, vysvětlení 

měnové reformy atd.

Podle dohledaných exemplářů těchto kalendářů se podařilo stanovit, že vycházel 

v letech 1888 - 1899, není ale vyloučeno, že i déle. Jak již bylo zmíněno, měly kalendáře 

shodný obsah i typografickou podobu. V některých případech (např. Warnsdorfer Bote, 

Leitmeritzer Bote) mohl mít kalendář odlišnou obálku a titulní stranu, zbytek byl ale již 

stejný. Vždy se ale shodovala podoba kalendářové části včetně vinět. Podoba vinět 

v kalendářové části ale není spolehlivým vodítkem pro zařazení kalendáře do této skupiny,

pravděpodobně byla pouze jedním z tehdy obvyklých vzorů kalendářových vinět. Stejné 

viněty byly totiž použity i u některých kalendářů, které do této skupiny nepatřily, 

příkladem je výše zmíněný Illustr. Budweiser Kalender nebo česky psaný a regionálně 

zaměřený kalendář Bílá paní131.

                                                       
131 Bílá paní. Jindřichův Hradec : A. Landfrasa syn, [1880 - 1885]. NK 55 C 17
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Viněty vyskytující se v tomto typu kalendářů:

leden únor

březen duben

květen červen

červenec srpen
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září říjen

listopad prosinec

Do skupiny těchto kalendářů se v uvedených letech připojily tyto kalendáře:

Biliner Bote (1888 - 1889)132

Illustrirter Karlsbader Hauskalender (1888 - 189?)133

Duxer Familienkalender (1893 - 1899)134

Leitmeritzer Bote (1889 - 1893)135

Joachimsthaler Volkskalender (1890 - 1893)136

Leipaer Kalender (1890 - 1897)137

Neuer Tachauer Bote (1891 - 1892)138

Illustrirter Gablonzer Kalender (1893)139

                                                       
132 Biliner Bote. Bílina : Löwy, [1887 - 1888]. NK 55 D 28

133 Illustrirter Karlsbader Hauskalender. Karlovy Vary : Franieck, [1887 - 1932]. NK 55 F 19

134 Duxer Familienkalender. Duchcov : Scheithauer, [1888 - 1898]. NK 55 B 16
135 Der Leitmeritzer Bote. Litoměřice : Pičkart, [1888 - 1935]. NK 55 G 18

136 Joachimsthaler Volkskalender. Jáchymov, Friedrich, [1889 - 1892]. NK 55 G 21

137 Leipaer Kalender. Česká Lípa : Künstner, [1889 - 1896]. NK 55 A 20

138 Neuer Tachauer Bote. Tachov : Holub, 1890 - 1892]. NK 55 G 20 

139 Illustrirter Gablonzer Kalender. Jablonec n. N. : E. Böhme, [1892]. G 20822
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Kalendář Leitmeritzer Bote byl případem kalendáře, který zpočátku vycházel s výše 

zmíněným společným obsahem, ale v každém roce byl ke společnému obsahu přidán jeden 

článek o Litoměřicích a okolí. Jednalo se o kroniku událostí v Litoměřicích a okolí, v roce 

1889 to bylo Chronik der Stadt Leitmeritz und Umgebung von den ältesten Zeiten bis zum 

Jahre 1876, nach verschiedenen Quellen, v roce 1890 to byl Chronik der Stadt Leitmeritz 

und Umgebung vom Jahre 1876 bis zum Jahre 1885, v následujících letech to bylo vždy 

za dva roky, předcházející roku vydání kalendáře, tj. v roce 1891 byly obsaženy údaje 

za léta 1889 - 1890, v roce 1892 za léta 1886 - 1887 a 1890 - 1891, v roce 1893 za léta 

1888 - 1889 a 1891 - 1892. Od roku 1894 byl interval určen na dobu od začátku července 

do konce června konkrétních let, v roce 1894 se jednalo o červenec 1893 - červen 1894 atd. 

Titulní strana a kalendářová část byly v letech 1889 - 1893 stejné jako u ostatních 

kalendářů z této skupiny, obálka se od nich ale lišila, ukazovala pohled na Litoměřice 

a zůstala beze změny až do roku 1917.

Naopak kalendář Duxer Familienkalender se ke skupině kalendářů se společným 

obsahem přidal později. Obsah jeho prvních dvou ročníků také není původní, podle údajů 

v zápatí některých stránek je kalendář na rok 1889 totožný se Steinbrenerovým Kleiner 

Haus-und Familienkalender a kalendář na rok 1891 je totožný se třetím ročníkem 

Steinbrenerova Bunte-Welt-Kalender. Od roku 1893 vycházel kalendář s výše zmíněným 

společným obsahem. Obálka byla v tomto případě také shodná. 
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2.4. Nejvýznamnější vydavatelé a jejich kalendáře140

2.4.1. Karel Bellmann

Karel Bellmann (1820 - 1893) pocházel z rodiny zvonařů, která působila v Praze 

od první poloviny do 70. let 19. století, v činnosti se vystřídaly tři generace. Karel 

Bellmann převzal v roce 1855 zvonařský závod a provozoval ho spolu s továrnou na papír. 

V roce 1869 přenechal zvonařství sestře Anně, která ale závod po několika letech zavřela.

Již v roce 1856 koupil Bellmann pražskou filiálku Karla Viléma Medaua 

a provozoval knihtiskárnu a obchod s barvami. Kromě nakladatelství se soustředil 

na uměleckou litografii, ve svém závodě provozoval písmolijnu, stereotypii a světlotisk.

I když byl Bellmann němec a nikdy se nenaučil česky, podstatná část jeho produkce byla 

v češtině. Kromě beletrie, ve které převažovaly přeložené i původní české povídky, 

publikoval také cestopisy, vícejazyčné slovníky nebo průvodce Prahou v několika jazycích. 

Kalendáře vydávané Karlem Bellmannem měly charakter lidových všeobecných 

kalendářů. V česky psaných titulech byla hlavním obsahem původní česká beletrie, 

v menší míře pak překlady, například z ruštiny, angličtiny a francouzštiny. V kalendáři 

Česká pokladnice publikovali v 60. letech například František Doucha (v roli autora 

i překladatele), Jan Neruda, Prokop Chocholoušek nebo Karel Jaromír Erben. Bellmannův 

kalendář Allgemeiner Schreibkalender byl publikací na způsob dnešních plánovacích 

kalendářů.

Zvláštním případem byl kalendář Carl Bellmann’s illustrierter Kalender. Obsahoval 

německé příspěvky německých i českých autorů, nikde ale není zmíněno, že by se jednalo 

o překlady. Nutno dodat, že vzhledem k bilingvnosti tehdejší společnosti nemuselo být 

výjimkou, že autoři publikovali v češtině i němčině. Konkrétně v kalendáři na rok 1861 

uveřejnil Antonín Gindely článek Der Prager Fenstersturz von 1618 a Jan Palacký Cyrene 

und Alexandrien. Z německých autorů byli v roce 1861 zastoupeni Ludwig Foglar 

(Der Schlachtfeld), Moritz Horn (báseň Am See) a Justinus Kerner (báseň Glück 

                                                       
140 Literatura, ze které byly čerpány biografické a bibliografické údaje, je uvedena na konci práce
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des Verlasenseins). Kromě beletrie kalendář samozřejmě obsahoval i některé zákony 

a kolkové škály. U tohoto titulu se na frontispisu objevují mědirytové portréty. V roce 

1861 se jedná o dílo Bellmannovy tiskárny (portrét signován Jos. Skala), v pozdějších 

letech pocházely portréty z dílny Alexander Alboth v Lipsku.

U kalendářů, u nichžKarel Bellmann figuroval pouze jako tiskař, se jednalo 

většinou o oborové kalendáře, v případě kalendářů Antona Weisse o reklamní brožurku 

doplněnou o kalendář. Na rozdíl od kalendářů vydávaných nákladem Karla Bellmanna se 

v nich neobjevovali autoři jinak s Bellmannem spolupracující. Charakter kalendáře 

u Bellmanna pouze tištěného měl z tohoto pohledu i Marien-Kalender, který kromě 

anonymních básní obsahoval organizační údaje duchovenstva.

Kalendáře vydávané Karlem Bellmannem

- Allgemeiner Schreib-Kalender (vych. 1869)

- Carl Bellmann’s illustrierter Kalender (vych. 1855 - 1864)

- Česká pokladnice (1855 - 1883)

- Kapesní kalendář (1883 - 1913)

- Marien-Kalender (1857 - 1858)

- Militär-Kalender (1851 - 1858)

- Schreibkalender für Richter, Advokaten, ihre Kanzleyen und alle andere 

Geschäftsmänner (1806 - 1902, K. Bellmann vydával 1872 - 1902)

- Taschen-Kalender (1871 - 1902)

Kalendáře tištěné Karlem Bellmannem:

- Anton Weisse’s Handbuch für Mühlen (1883 - 1888) - nakladatel A. Weisse

- Antonína Weisse příruční knížka pro mlýny (1883 - 1888) - nakladatel A. 

Weisse

- Ingenieur Jahn’s Brennerei-Kalender (1878) - nakladatel Oesterreichische 

Brennereizeitung

- Jahresbote (1852 - 1864, K. Bellmann tiskl pouze 1852 - 1853 a 1855 - 1864) -

nakladatel Bedřich Stýblo
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- Kalendář Jednoty sv.Vítské (1860 - 1861) - nakladatel Karel Bedřich André

- Kalendář učitelský (1856 - 1868, K. Bellmann tiskl pouze 1860 - 1861) -

nakladatel Škola a život

- Kalender des Centralvereines der deutschen Ärtzte in Böhmen (1894 - 1913) -

nakladatel Centralverein deutscher Ärzte in Böhmen

- Kalender des Prager Dombau-Vereines (1860 - 1861) - nakladatel Karel 

Bedřich André

- Koledníček (1859 - 1905, K. Bellmann tiskl pouze 1859 - 1861) - nakladatel 

Bedřich Stýblo

- Landwirthschaftlicher Geschäftskalender (1860 - 1883, K. Bellmann tiskl pouze 

1876 - 1883) - nakladatel Karel André

- Minerva (1865) - nakladatel V. F. Kotalík

- Nový kalendář katolický, čili, Poutník z Prahy (1851 - 1864, K. Bellmann tiskl 

pouze část) - nakladatel Bedřich Stýblo

- Pilger aus Prag (1860) - nakladatel F. A. Credner

- Prorok (1856 - 1942, K. Bellmann tiskl pouze 1856 - 1860) - nakladatel Bedřich 

Stýblo

- Průvodce (1858 - 1859) - nakladatel Bedřich Stýblo

- Sokol (1862) - nakladatel Alexandr Štorch

- Učitelský kalendář (1870 - 1883, K. Bellmann tiskl pouze část) - nakladatel 

Učitelská jednota Budeč
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2.4.2. Jan Jiří Gastl - Ferdinand Buschak (Bedřich Irrgang)

Jan Jiří Gastl koupil v roce 1788 brněnskou filiálku svého strýce Jana Weinganda 

a obchod Jakuba Strassmanna v Olomouci. Svůj podnik rozšiřoval i dále, v roce 1806 

koupil sklad hebrejských knih Josefa Haraschanského, 1807 pak tiskárnu Františka Karla 

Siedlera. V roce 1810 získal privilegium pro tisk schematismů. Po smrti Jana Jiřího Gastla 

převzali firmu jeho synové, do roku 1829 jí řídil Jan Nepomuk Gastl a do roku 1853 pak 

František Gastl. Jan Nepomuk používal impresum otce, J. J. Gastl, teprve v roce 1837 se 

impresum změnilo na František Gastl. 

Kalendáře vydávané firmou J. J. Gastla byly autorskými kalendáři. Jurende’s 

Mährischer Wanderer a Jurende’s Vaterländischer Pilger in dem Kaiserstaate Oesterreichs 

byly díly Karla Josefa Jurende (1780 - 1842), oba tituly zanikly rokem autorovy smrti. 

Poslední kalendář, Neuer Nationalkalender für die gesammte österreichische Monarchie, 

který ale Gastlova firma vydávala pouze první rok, byl dílem Karla André. Všechny tyto tři 

kalendáře obsahovaly oproti ostatním kalendářům poměrně rozsáhlou zábavnou část, její 

rozsah byl 150 - 200 stran, někdy až 300. V obsahu bylo minimum beletrie, jednalo se

vlastně o všeobecnou encyklopedii.

V roce 1854 byla firma prodána Ferdinandu Buschakovi (též Bušák). Vzhledem 

k tomu, že po roce 1841 již Gastlova firma žádné kalendáře nevydávala, nemohl jejich 

vydávání Buschak převzít. Buschakův kalendář Kleiner Haus-Kalender für Mähren 

und Schlesien byl lidovým kalendářem s obsahem beletrie a praktických informací 

vztahujících se k Brnu. Naopak Mährisch-schlesischer Auskunfts-Kalender byl 

schematismus všech úřadů pro Moravu a Rakousko.
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Kalendáře vydané Janem Jiřím Gastlem:

- Jurende’s Mährischer Wanderer, oder, Ganz neu entworfener Nationalkalender 

Mährens und Schlesiens (1811 - 1868, J.J. Gastl vydával 1811 - 1821, 1826, 

tiskl 1827 - 1841)

- Jurende’s Vaterländischer Pilger in dem Kaiserstaate Oesterreichs (1813 - 1850, 

J. J. Gastl vydával 1813 - 1816, 1826, tiskl 1817 - 1825, 1827 - 1841)

- Neuer Nationalkalender für die gesammte österreichische Monarchie (1810 -

1822, J. J. Gastl vydával pouze 1810)

Kalendáře tištěné Janem Jiřím Gastlem:

- Malý hospodářský kalendář (1823 - 1869) - nakladatel C.k. tovaryšstvo rolního 

vzdělávání

Kalendáře vydávané Ferdinandem Buschakem a Bedřichem Irrgangem

- Domácí kalendář pro město a venkov (1864)

- Kleiner Haus-Kalender für Mähren und Schlesien (1858)

- Mährisch-schlesischer Auskunfts-Kalender (1880 - 1923, od 1881 vydával 

pouze Bedřich Irrgang)
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2.4.3. František Václav Jeřábek - Jana Jeřábková - František Alois Jeřábek -

Kateřina Jeřábková - Karel Seyfried - Národní Politika

Tiskárna, kterou provozoval František Václav Jeřábek (1737 - 1799) byla v držení 

příslušníků této rodiny již od roku 1686. Při tisku používal v impresu pouze jméno 

František, stejně jako jeho syn František Alois. Některé tisky těchto dvou příslušníků 

rodiny lze tedy identifikovat pouze podle uváděné adresy. Po smrti Františka Václava 

převzala tiskárnu jeho manželka Jana (Johanna), která jí provozovala v letech 1800 - 1813. 

Z ní pak tiskárna přešla na syna Františka Aloise Jeřábka. 

František Alois Jeřábek (1766 - 1834) se osamostatnil již za života otce, když 

v roce 1790 koupil tiskárnu Karla Františka Rosenmüllera. Při své samostatné činnosti 

používal, stejně jako jeho otec, pouze jméno František. Po smrti Františka Aloise 

provozovala tiskárnu jeho manželka Kateřina, která jí v roce 1861 prodala Karlu 

Seyfriedovi. Od roku 1879 nesla tiskárna název Národní politika, od roku 1945 pak Práce.

Tím ale jméno Jeřábek v tiskařském prostředí nezmizelo. V Praze působil v letech 

1818 - 1833 syn Františka Aloise František nejml., ve Slaném působil v letech 1820 - 1821 

Josef. Dalšími příslušníky rodiny byli Jan Nepomuk Jeřábek, jehož činnost je v letech 1821 

a 1830 doložena v Teplicích, 1830 - 1839 pak v Praze a Filip Jeřábek, který působil 

v letech 1823 - 1848 v Mladé Boleslavi, od roku 1848 v Liberci a od roku 1851 také 

v České Lípě.

Kalendáře vydávané Františkem Aloisem Jeřábkem neobsahovaly obvykle žádnou 

literární část. Familien-Kalender, který František Alois Jeřábek převzal po Karlu Františku

Rosenmüllerovi, byl schematismem šlechtických rodin v království českém, k některým 

rodinám byl připojen i erb. Neuer Kalender a jeho česká verze Nový kalendář na začátku 

svého vydávání obsahovaly pouze kalendářní část, astronomické informace a přehled trhů. 

Poté, co vydávání kalendáře převzal Karel Vilém Medau se do kalendáře prosadila 

relativně velká zábavná a poučná část. 

Kateřina Jeřábková, i když byla uvedena jako nakladatel, působila pouze jako 

producent. Neuester Amts- und Geschäfts-Schreib-Kalender obsahoval pouze
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kalendářovou část na způsob plánovacího kalendáře rozloženou do celého svazku. Betanie, 

Kalender für die katholische Geistlichkeit i Sbíratel příspěvků v prospěch dobra 

evangelické církve v Čechách a na Moravě byly kalendáře vydávané katolickou církví, 

v případě titulu Kalender für die katholische Geistlichkeit Emiliánem Veverkou, což byl 

katolický kněz působící v metropolitním chrámu sv. Víta v Praze.

U kalendářů Deutscher Haus-Kalender a Vlastenský kalendář se podle názvu nedá 

předpokládat žádná spojitost, při bližším porovnání jsou ale oba tituly od roku 1853 

podobné v oblasti některých položek literární části, tyto jsou pouze částečně v jiném 

pořadí. Jedná se o položky obsahující krátké humoristické útvary, biografické skicy 

a popisy událostí, všechny včetně ilustrací. Ostatní položky obsahu se liší a to jak obsahově 

tak i ilustracemi. Od roku 1856 jsou totožné i titulní stránky a kalendářové části. Ve stejné 

praxi pokračoval i František Skrejšovský, který vydávání kalendáře převzal.

Dva Liberecké kalendáře vydávané příslušníky rodiny Jeřábků měly podobný 

charakter, velkou část obsahu obou titulů tvořily články o Liberci a okolí doplněné 

německými beletristickými útvary. Pravděpodobně se nejednalo o překlady. 

Kalendáře vydané Františkem Václavem Jeřábkem, později Janou Jeřábkovou:

- Neu verfertigret Wirthschafts-Kalender (1789 - 1805, J. Jeřábková 1800 - 1806) 

Kalendáře vydané Františkem Aloisem Jeřábkem:

- Almanach für die Badegäste zu Teplitz (1801)

- Familien-Kalender (1787 - 1818, F. Jeřábek vydával 1790 - 1818)

- Neuer Kalender (1816 - 1930, F. Jeřábek vydával pouze 1816)

- Nový historický kalendář (1816 - 1817)

Kalendáře vydávané Kateřinou Jeřábkovou:

- Betanie (1861 - 1862)

- Kalender für die katholische Geistlichkeit (1855)

- Neuester Amts- und Geschäfts-Schreib-Kalender (1852)

- Sbíratel příspěvků v prospěch dobra evangelické církve v Čechách a na Moravě 

(1860)
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Kalendáře tištěné Kateřinou Jeřábkovou

- Lauf der Zeit (1833 - 1872, K. Jeřábková tiskla 1843 - 1851)

Kalendáře vydávané Kateřinou Jeřábkovou, později Karlem Seyfriedem:

- Deutscher Haus-Kalender (1852 - 1884, K. Jeřábková vydávala 1852 - 1861, 

K. Seyfried 1862 - 1864, tiskl 1865)

- Vlastenský kalendář (1851 - 1942, K. Jeřábková vydávala 1851 - 1861, 

K. Seyfried 1862 - 1864, tisk 1865) - malé/velké vydání

Kalendáře tištěné Františkem Jeřábkem:

- A. Brtníka účetní kalendář pro hospodáře (1881 - 1882) - nakladatel A. Brtník

Kalendáře tištěné Janem Nepomukem Jeřábkem:

- Nový kalendář (1832) - nakladatel Česká expedice

Kalendáře vydávané Filipem, později Rudolfem Jeřábkem v Liberci:

- Kalender aus Reichenberg (1850)

- Neuer Reichenberger Kalender für Stadt und Land (1889 - 1896)
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2.4.4. Karel Vilém Medau

Karel Vilém Medau pocházel z rodiny krejčího Daniela Medaua z německého 

Havelbergu. Karel Vilém, německy Carl Wilhelm, se narodil v roce 1791, v roce 1813 

přichází jako již vyučený tiskař do Litoměřic. V Litoměřicích byl zaměstnán jako faktor 

v tiskárně Karla Laubeho. Nedlouho po smrti svého zaměstnavatele (8. 7. 1815 spáchal 

sebevraždu) si Medau vzal jeho vdovu Elizabetu Laubeovou, svatba se konala 

16. 11. 1816. V roce 1817 se stává spolumajitelem tiskárny a jejím provozovatelem. 

Z manželství s Elizabetou Laubeovou měl několik dětí, ani jedno z nich ho ale nepřežilo. 

Medau zemřel v roce 1866, dva roky po své manželce.

Podnik Karla Laubeho Medau podstatně rozšířil a dovedl k rozkvětu, bohužel byl 

pak i u jeho částečného úpadku. Již v roce 1818 žádal o povolení ke zřízení 

kamenotiskařské dílny v Litoměřicích, jeho žádost byla z důvodu neexistence cenzurního 

úřadu v Litoměřicích zamítnuta, povolení dostal až v roce 1831. V roce 1820 mu bylo

kromě knihtiskárny povoleno i provozování knižního a uměleckého obchodu, od roku 1824 

nebo 1825 též komisní prodej knih pražských nakladatelů. Napoprvé neuspěl ani s žádostí 

o zřízení pražské filiálky, v roce 1830 mu byla zamítnuta, již v roce 1835 se oblast jeho 

podnikání rozšiřuje na Teplice a Prahu. V Teplicích působí dokonce jako tiskař 

pro lázeňské město. V roce 1837 založil v Praze expediční sklad a v roce 1843 i filiálku,

v letech 1850 - 1855 byl pravděpodobně z finančních důvodů donucen filiálku přestěhovat

do skromnějších prostor a v roce 1855 filiálku v Praze zrušil úplně. Tuto filiálku, stejně 

jako vydávání několika periodických tisků, po něm přebral Karel Bellmann.

Ve svých německy psaných kalendářích dával Medau prostor německým autorům 

jako byl Leopold Kordesch (1808 - 1879), Luisa Mühlbach (1814 - 1873) nebo Jan Josef 

Polt (1775 - 1861). Další autory pravděpodobně původních německých příspěvků se mi 

nepodařilo identifikovat, jedná se o jména W. Jansen, Dr. Rödiger, J. E. Lothar, 

Pelzlederer, nebo W. D. Dörfel. Z překladů je zastoupena téměř výhradně francouzština, 

autoři originálů ale v naprosté většině nebyli uváděni. 

V německých kalendářích uvádění autoři byli zastoupeni i v jazykově českých 
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titulech, v Novém pražském hospodářském kalendáři na rok 1855 jsou do češtiny 

přeložené povídky od J. E. Lothara, J. J. Polta a A. J. Grusse. Pro tento kalendář překládal 

výhradně Matěj Rodomil Kramerius. V ostatních jazykově českých kalendářích dostávali 

prostor i čeští autoři, v Novém kalendáři na rok 1863 tak byla uveřejněna novela od Josefa 

kajetána Tyla Láska básníkova a povídka Osudný maškarní průvod od Františka 

Herbanského. V Litoměřickém kalendáři na rok 1844 je pak uvedena rubrika Ferinovy 

šprýmy a kudrlinky od františka Bohumila Tomsy. Mnoho drobných básní a povídek 

bohužel nemá autory uvedeny.

Kalendáře vydávané nákladem Karla Viléma Medaua:

- Bürger-Kalender (1846 - 1847)

- Illustrirter Familien-Kalender (1860 - 1861)

- National-Kalender für das kaiserlich-Oesterreich-erbländische Königreich 

Böhmen und alle andere k. k. Provinzen und Länder der Monarchie (1839 -

1864)

- Neuer Kalender (1816 - 1930, K. V. Medau vydával 1824 - 1865)

- Neuer Prager Wirthschaftskalender (1851 - 1854, 1851 spolu s Franzem Franke 

z České Lípy)

- Nový kalendář (1831 - 1864)

- Nový kalendář (1856 - 1859)

- Nový Pražský hospodářský kalendář (1851 - 1854)

- Schullehrer-Kalender (1833 - 1836)

- Termin-Kalender für Seelsorger, Beamte, Advokaten, Notare, Richter, 

Kaufleute und Geschäftsmänner überhaupt (1843 - 1854)

Kalendáře tištěné Karlem Vilémem Medauem:

- Česko-bratrský kalendář (1850 - 1853, Karel Vilém Medau tiskl 1851 - 1852) -

nakladatel Jan Spurný

- Jahresbote (1852 - 1864, K.V. Medau tiskl 1854) - nakladatel Bedřich Stýblo

- Nový kalendář katolický, čili, Poutník z Prahy (1851 - 1864, Karel Vilém 
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Medau pouze část) - nakladatel Bedřich Stýblo

- Pokrok (1852) - nakladatel Bedřich Stýblo
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2.4.5. Jan Hostivít Pospíšil - Jaroslav Pospíšil - Jan Otto

Jan Hostivít Pospíšil (1785-1868), původně křtěný Jan František Pospíšil, pocházel 

z Kutné Hory, kde se také vyučil tiskařem u Františka Václava Kroce. Své původní jméno, 

stejně jako jméno Jan Gabriel, používal v impresu pouze výjimečně. Od roku 1819 již 

vydával pouze pod jménem Jan Hostivít Pospíšil. Po vyučení získal tiskárnu v Hradci 

Králové, od roku 1811 působil jako biskupský tiskař, od roku 1813 jako tiskař krajský. 

V roce 1816 si ke knihtiskárně zařídil také knihkupectví. Již ve dvacátých letech se 

snažil založit filiálku v Praze, ale to se mu povedlo až v roce 1829. V letech 1826 - 1829 

působil v Praze pod hlavičkou Schollovské impresí. V edičním plánu měl Pospíšil knižní 

sbírky, hospodářskou literaturu, zábavné časopisy, kalendáře, modlitební knihy 

a mravoučné povídky. Mnoho z vydávaných knih sám překládal z němčiny (například díla 

Christopha Schmidta, Augusta von Kotzebue nebo Johanna Heinricha Daniela

Zschokkeho). Poté, co si populárními tituly a úředními tisky vydělal kapitál, mohl začít 

tisknout též českou beletrii. Mezi u něj vydávající české autory patřili například Božena 

Němcová, Josef Kajetán Tyl, Bohuslav Jablonský nebo Václav Matěj Pešina.

Kromě Prahy a Hradce Králové působil také v Pardubicích (1849 - 1855) odkud 

tiskárnu v roce 1856 přenesl do Chrudimi. Svou činnost ukončil Jan Hostivít Pospíšil 

v roce 1856, kdy předal své tiskárny synům.

Pražskou tiskárnu, nakladatelství a knihkupectví provozoval nejstarší syn Jaroslav 

Pospíšil (1812 - 1889). Roku 1871 prodal tiskárnu svému zeti Janu Ottovi. Nakladatelství 

přenechal synovi Jaroslavu Pospíšilovi ml. (1862 - 1916), který postupně oba podniky 

přenechal Eduardu Šímovi. Eduard Šíma i po převzetí nakladatelství používal značku 

Jaroslav Pospíšil, v roce 1902 ale činnost ukonšil.

Ostatní filiálky vedené dalšími syny Jana Hostivíta Pospíšila zanikly mnohem dříve 

než pražská. Druhý syn Ladislav Pospíšil (1820 - 1891) začínal v Trutnově, ale v roce 

1856 se přestěhoval do Hradce Králové, kde převzal tiskárnu po otci. Poté jí převzal jeho 

syn Ladislav Jan Pospíšil (1848 - 1893), jehož dědicové jí prodali. Chrudimskou filiálku

převzal Stanislav Pospíšil (1825 - 1896), který ke konci života prodal knihtiskárnu 
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a nakladatelství svému zeti J. Schollemu a knihkupectví K. Marešovi. Nejmladším synem 

pokračujícím v řemesle byl Václav Pospíšil (1827 - 1896), který provozoval tiskárnu 

v Kutné Hoře, posléze jí přenesl do Pardubic, kde 1869 zanikla.

Významný kalendář vydával Jaroslav Pospíšil v letech 1857 - 1902, od roku 1871 

byl tiskařem Jan Otto. Tento kalendář byl nejprve redigován Josefem Pečírkou, který ale 

začal roku 1864 vydávat svůj vlastní Pečírkův národní kalendář. Oba tyto kalendáře 

vycházely ve větším a menším vydání. Zatímco Pospíšilův kalendář zanikl se zánikem 

nakladatelství, Pečírkův kalendář byl vydáván až do roku 1948.

Jan Otto (1841 - 1916), od roku 1869 zeť Jaroslava Pospíšila, byl vyučeným 

kupcem, ale již v roce 1862 nastoupil jako úředník do tiskárny bratří Grégrů a Františka 

Šimáčka. V roce 1871 koupil tiskárnu Jaroslava Pospíšila, k tiskárně si přibral

i knihkupectví, to ale v roce 1884 předal dřívějšímu vedoucímu Františku Kohoutovi. 

V roce 1899 založil spolu s Janem Vilímkem a Františkem Šimáčkem tiskárnu Česká 

grafická Unie. V témže roce založil filiálku ve Vídni, která byla v roce 1918 přesunuta 

do Bratislavy. Po smrti Jana Otty vede firmu Jan Vladimír Otto (jediný syn, kromě něj měl 

J. Otto pět dcer) a jeho zeťové Karel Boromejský Mádl a Gustav Kugler. 

Ottovo nakladatelství se specializovalo na českou knižní produkci a to jak původní

českou, tak přeloženou. V letech 1904 - 1912 dokonce vydával edici Slavische Roman-

Bibliothek, která měla za úkol propagaci českých děl mezi německy mluvícími Rakušany. 

Obsahovala překlady českých děl. Bohužel neuspěla, snad z důvodu neochoty německých 

nakladatelů a knihkupců tuto edici distribuovat.

Kromě vrcholného díla nakladatelství Jana Otty, Naučného slovníku, vydával 

mnoho českých edic, například Světovou knihovnu, Lacinou knihovnu národní, Ruskou 

knihovnu, Ženskou bibliotéku nebo Salonní bibliotéku. Na přelomu 19. a 20. století Otto 

často svazek z jedné edice včlenil i do jiné edice pouze záměnou obálky. Tato obálková 

vydání nejsou ale zaznamenána ani v Seznamu knih, časopisů, hudebnin a děl 

uměleckých141. Zvláštní edice byly určeny i pro mládež, jednalo se o Lacinou bibliotéku 

                                                       
141 Seznam knih, časopisů, hudebnin a děl uměleckých, kteráž vlastním nákladem vydal J. Otto 1871-1911. 
Praha : J. Otto, 1911. 252 s.
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pro mládež, Zábavné čtení pro mládež a Českou knihovnu zábavy a poučení. 

Jan Otto vydával také časopisy, k některým vycházely i edice nebo kalendáře. Byl 

to časopis Paleček (u J. Otty 1872 - 1877), ke kterému vycházela edice Knihovna Palečka 

a Palečkův humoristický kalendář (1875 - 1876). Paleček byl nepolitickým humoristickým 

časopisem, do kterého psal příspěvky například Josef Thomayer (pod šifrou ***) nebo sám 

Jan Otto. Dalším významným titulem byl časopis Besedy lidu (1893 - 1921), ke kterému 

vycházela edice Knihovna Besed lidu a Kalendář Besed lidu (ve větším a menším vydání 

1894 - 1914). Autoři přispívající do výše zmíněných kalendářů patřili mezi autory s Ottou 

i jinak spolupracující, byli jimi například Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, Augustin 

Eugen Mužík, Vlasta Pittnerová aj. 

Již od roku 1871 vydával Otto Slovanský kalendář (ve velkém i malém vydání), 

postupně ho redigovali Jakub Arbes, František Jan Gábl-Kopidlanský a Jakub Loukota. 

Publikovali v něm autoři jako Alois Jirásek, bratři Mrštíkové nebo sám Jan Otto (bez 

podpisu142). Kalendář paní a dívek českých (v nákladu J. Otty 1891 - 1919) redigovaly 

postupně Růžena Jesenská a Gabriela Preissová, výzdobu navrhla Zdenka Braunerová.

Kalendáře tvořily jednu z důležitých položek v Ottově edičním plánu. Otto je 

používal jako návod pro lidi co číst, vyzýval významné spisovatele k publikování 

v kalendářích, redakci měli mít na starosti redaktoři znalí poměrů na venkově. V roce 1879 

vydával dohromady celkem zhruba 200 000 výtisků kalendářů, z toho větší a menší vydání 

Slovanského kalendáře vycházelo v nákladu 25 000 výtisků. Z kalendářů měl Jan Otto 

roční výnos 1000 zlatých.

Nákladem Jana Otty vycházely i jiné kalendáře než všeobecné. Z hlediska obsahu 

je zajímavý Hasičský kalendář rodinný, který je oborovým kalendářem s podstatným dílem

beletrie. I do něj přispívali s Janem Ottou často spolupracující autoři, jejich příspěvky měly 

v tomto případě většinou zaměření na hasičstvo. V roce 1895 to byl Augustin Eugen 

Mužík s básní Dva ohně, pavel Albieri s povídkou podle anglického motivu Lesní požár, 

Josef Šváb Malostranský s povídkou Chyba tisku (jediný příspěvek v tomto ročníku 

kalendáře přímo nepojednávající o hasičích nebo ohni), v roce 1896 a 1897 pak 

                                                       
142 Jan Otto, kus historie české knihy. s. 239
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do kalendáře přispěli mimo jiné Vlasta Pittnerová, Ludmila Grossmannová-Brodská, Alois 

Dostál nebo Václav Vladivoj Tomek. Hasičský kalendář pak mimo jiné obsahoval většinou 

anonymní články o hasičském vybavení, významných osobách oboru a regionální zprávy. 

Z kalendářů čistě oborových (neobsahovaly žádnou beletrii) vydával Jan Otto 

Kalendář českoslovanské obchodnické omladiny, Pražský kapesní kalendář a Kapesní 

kalendář českých obchodníků. Pouze malou část beletrie obsahoval Hospodářský kalendář.

Kalendáře vydávané Janem Hostivítem Pospíšilem v Hradci Králové a v Praze:

- Kalendář (1829 - 1833)

- Kapesní kalendář (1833 - 1839)

- Taschen-Kalender (1833 - 1836)

Kalendáře tištěné Stanislavem Pospíšilem v Chrudimi:

- Včelařský kalendář (1868 - 1871) - nakladatel První český včelařský spolek

Kalendáře vydávané nákladem a tiskem Jaroslava Pospíšila, později tiskem Jana Otty:

- Národní kalendář (1857 - 1902, Jan Otto tiskl od 1871) - malé/velké vydání

Kalendáře vydávané nákladem Jana Otty:

- Hasičský kalendář rodinný (1894 - 1911)

- Hospodářský kalendář (1878)

- Kalendář Besed lidu (1894 - 1914) - malé/velké vydání

- Kalendář českého studentstva (1870 - 1895, Jan Otto vydával 1881 - 1882, tiskl 

1879 - 1888)

- Kalendář českoslovanské obchodnické omladiny (1884 - 1896, Jan Otto 

vydával 1887, tisknul 1888 - 1896) - nakladatel Českoslovanská obchodnická 

beseda

- Kalendář českých professorů (1893)

- Kalendář paní a dívek českých (1887 - 1942, Jan Otto vydával 1891 - 1919)

- Kalendář učitelstva českoslovanského (1892 - 1893)

- Kapesní kalendář (1875 - 1888)

- Kapesní kalendář české mládeže (1885 - 1886) - vydání pro žáky/vydání 
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pro žákyně

- Kapesní kalendář českých právníků (1875)

- Kapesní kalendář kupecký (1875 - 1888)

- Palečkův humoristický kalendář (1875 - 1876) - zkrácená verze Palečkův 

almanach humoristický

- Pražský kapesní kalendář (1877)

- Slovanský kalendář (1871 - 1914) - malé / velké vydání

Kalendáře tištěné Janem Ottou

- Česká Stráž (1894 - 1896, Jan Otto tiskl 1896) - nakladatel František Šimáček

- Kalendář a seznam spolků českých vojenských vysloužilců (1887 - 1910, Jan 

Otto pouze část) - nakladatel Ústřední sbor spolků vojenských vysloužilců

- Kalendář českého cyklisty (1885 - 1891, Jan Otto tiskl 1885 - 1888) -

nakladatel Česká ústřední jednota velocipedistů

- Kalendář českých obchodních cestujících (1895 - 1914) - nakladatel Spolek 

českých obchodních cestujících v Praze

- Kalendář Matice Hodonské (1895 - 1897) - nakladatel Matice Hodonská

- Kalendář typografů českoslovanských (1889) - nakladatel J. Linhart 

a E. Kreibich

- Kalendář úředníků při zeměpanských a samosprávných úřadech (1886) -

nakladatel J. Kuthan

- Kapesní kalendář českých sládkův (1879 - 1881) - nakladatel Eduard Nebeský

- Nový kalendář českých rodin pro země koruny české Čechy, Moravu a Slezsko 

(1897 - 1898) - nakladatel Doubravovo knihkupectví

- Orloj (1868 - 1916, Jan Otto pouze část) - nakladatel Spolek Komenského

- Strakonický dudák (1893 - 1901) - nakladatel J. F. Pavelec ve Strakonicích

- Učitelský kalendář (1870 - 1883, Jan Otto pouze část) - nakladatel Učitelská 

jednota Budeč
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2.4.6. Jan Steinbrener

Jan Steinbrener začínal v roce 1855 jako tiskař a vydavatel modlitebních knih 

a jako distributor knižní produkce jiných nakladatelů. Kalendáře Jana Steinbrenera byly 

bez zjevného zaměření na kterýkoli obor lidského vědění a byly určené pro obecný lid. 

Vydávání kalendářů převzal v roce 1896 syn Jana Steinbrenera Rupert a firma pokračovala 

do roku 1947, kdy byla převzata nakladatelstvím Ars.

Tomu, že se jednalo o kalendáře pro obecný lid, odpovídá i vysvětlení důvodu 

vydání prvního kalendáře, které bylo zveřejněno ve sborníku na oslavu 75. výročí založení 

Steinbrenerovy knihtiskárny ve Vimperku. 

„Po otevření svého malého knihařského závodu navštěvoval Jan Steinbrener 

v letech 1855 - 1873 všecky výroční trhy v celém, dalekém okolí, kde prodával knihy 

a knihařské výrobky, aby tak uvedl svou firmu v širší známost. Bylo tomu právě počátkem 

února 1873, jednoho ostře mrazivého dne, když Jan Steinbrener na výročním trhu 

v šumavském městě Kunžvartě nabízel k prodeji kromě modlitebních knížek, jím samým 

vázaných, také některé kalendáře, které objednal z Prahy. Kupci přicházeli, prohlíželi si 

i vybírali, zaplatili a zase odešli. Okolo poledne přišel také jeden starý domkář z pohraniční 

vesnice Zásova, aby si koupil kalendář. Milý Šumavan prohlížel a prolistoval jeden 

kalendář po druhém, ale zdálo se, že se mu žádný z nich nezamlouvá, neboť při svém 

listování podivně kroutil hlavou. Nyní měl v ruce již poslední kalendář, který si prohlížel 

list za listem. Bylo však znáti, že ani tento kalendář se mu nelíbí. „O sou-la-du a har-mo-

nii ba-rev,“ slabikuje namáhavě na jedné stránce. „Harmonie barev?! Poslouchejte, o tom 

jsem po celý svůj život ničeho neslyšel! Co pak je to za harmonii? Snad tahací 

harmonika?“ A slabikuje dále. „No tohle vypravování není pěkné, tahle povídačka se mi 

nelíbí!“ Zklamán odkládá kalendář a odchází. Pozdě odpoledne vypravil se Jan Steinbrener 

na zpáteční cestu k domovu. Večer byl chladný a cesta byla dlouhá a při tom měl náš milý 

Jan Steinbrener onoho Šumavana ze Zásova stále na mysli. Sáhodlouhý, učenný článek 

o harmonii barev v lidovém kalendáři! Spisovatel onoho článku, jistý profesor z Prahy, byl 

jistě učený a bystrý pán, ale obyčejný lid a hlavně jeho smýšlení, cítění a jeho duševní 
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potřeby, byly mu věcí neznámou. „Ubohý lide, kterému se podává taková duševní 

potrava!“ Tak u sebe uvažoval Jan Steinbrener. „Kalendář má přece nejenom krátce 

poučovat, ale také obveselovat, má obsahovat vážné i veselé události, má pro každého 

v domě i v rodině něco přinésti, má býti pravým domácím a rodinným přítelem. Ale takové 

kalendáře, bohužel, nejsou až dosud nikde k dostání! A což, nebylo by možno takové 

kalendáře pro lid vydávati?““143

Na základě této zkušenosti začal Jan Steinbrener vydávat své kalendáře. Na podzim 

roku 1874 vyšly u Jana Steinbrenera první tři tituly kalendářů na rok 1875, každý z těchto 

titulů měl malé a velké vydání, v celkovém nákladu 8000 exemplářů144. Všech těchto 8000 

svazků bylo prý do konce roku 1874 vyprodáno. Postupně se počet titulů kalendářů 

zvětšoval a rozšiřoval se i počet jazyků vydávaných kalendářů a výše jejich nákladu. Podle 

tabulky zveřejněné tamtéž vyšlo do roku 1880 222 000 svazků kalendářů, do roku 1890 

2 123 000 svazků, do roku 1900 8 015 000 svazků a do roku 1930 34 486 000 svazků 

kalendářů.

Údaje o počtu titulů kalendářů v jednotlivých letech chybí, ale v Památných listech 

firmy J. Steinbrener ve Vimperku 1855 - 1930 je zveřejněn celkový počet všech spisů 

vydaných tímto nakladatelstvím ve vybraných letech. V roce 1890 bylo vydáno 320 titulů 

v šesti jazycích, v roce 1900 už to bylo 490 titulů v jedenácti jazycích, kalendářů bylo 

z tohoto počtu v roce 1900 zhruba čtvrtina145, celkem šlo o 800 000 exemplářů146. 

Kalendáře s největší pravděpodobností vycházely ve všech jedenácti jazycích. 

Nejčastějšími jazyky byla čeština a němčina, ostatně jako u většiny nakladatelů té doby. 

Nejvíce souběžně vycházejících jazykových verzí, devět, se mi zatím podařilo 

dohledat pouze u Mariánského kalendáře. Tento kalendář vycházel v češtině, němčině, 

polštině, slovinštině, slovenštině, rusínštině, španělštině, litevštině a maďarštině. Některé 

jazykové verze zároveň vycházely ve velkém a malém vydání. Jednalo se o tyto tituly, 

                                                       
143 Lukeš, M. Tiskárny na Šumavě a trochu z historie. s. 17 - 18

144 Hrabe, F. Ed. Johann Steinbrener, der Begründer der Buchindustrie in Winterberg. s. 16

145 Dalbello, Marja. Franz Josef‘s time machine. s. 71

146 Hrabe, F. Ed. Gottgesegnete Siebzig. s. 8
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které vycházely v následujících letech: 

Almanaque Mariano (1928 - 1931)

Didysis Marijos kalendorius katalikams Lietuviensis bey žemaidams metui (1908 - 1914)

Grosser Marien-Kalender (1876 - 1936)

Kleiner Marien-Kalender (1876 - 1924)

Iljustrovanyj kalendar presv. děvy Mariě (1901 - 1919)

Veliki Marijin koledar (1899 - 1919)

Mali Marijin koledar (1906)

Wielki kalendarz maryánski (1894 - 1936)

Maly kalendarz Maryánski (1894 - 1937)

Marianský kalendár pre katolícky l‘ud (1919 - 1935)

Velký Mariánský kalendář (1879 - 1937)

Malý Mariánský kalendář (1879 - 1936)

Steinbrener Ker. János-féle szüz Mária naptára (velký 1896 - 1937, malý 1896 - 1936).

V pěti až sedmi jazycích se dá dohledat hned několik titulů - Kalendář ku poctě 

nejsvětějšího srdce Pána Ježíše a Panny Marie (česky, německy, španělsky, anglicky, 

polsky, maďarsky, litevsky), Svatá rodina (česky, německy, rusínsky, polsky, maďarsky) 

nebo Vojenský přítel (česky, německy, polsky, maďarsky, rusínsky).

Jan Steinbrener byl jediným nakladatelem, který na konci 19. a začátku 20. století 

vydával kalendáře v jiných jazycích, než byla čeština a němčina. Je téměř jasné, že v době 

mezi válkami Jan Steinbrener ještě zvětšil počet kalendářů vydávaných ve více jazykových 

verzích. Stejně tak vytvořil téměř u každého jazykově německého kalendáře regionální 

verzi pro Německo (ta se mohla objevovat již koncem 19. století), ale pro nás důležitou 

regionální verzi pro Československo. I v případě, kdy vytvořil československou verzi

jazykově německého kalendáře, jazykově česká verze nepřestala vycházet.

Jazykové verze Steinbrenerových kalendářů nebyly doslovnými překlady, ale jejich 

obsah se lišil podle předpokládaného zájmu potencionálních čtenářů. I oblast přehledu trhů 

se lišila podle jazykových oblastí, u jazykově německých kalendářů bylo několik možností 

v tom, která oblast byla do kalendáře zařazena. V některých německých kalendářích byla 
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oblast Čech, Moravy a Slezska, většinou to ale byla oblast dnešního Rakouska, případně 

celého Rakousko-Uherska, výjimečně i Německa.

Jak již bylo zmíněno, některé německé verze kalendářů vycházely v několika 

regionálních verzích. Konkrétně se jednalo o verzi pro Německo, Rakousko a od roku

1920 i pro Československo. V několika regionálních verzích vycházely tyto kalendáře: 

Allgemeiner Bauern - Kalender, Bunte Welt - Kalender, Feierabend - Kalender, Feuerwerk 

- Kamerad, Der Glücks - Bote, Die heilige Familie, Haus - und Familien - Kalender, Herz -

Jesu- und Maria Kalender, Illustrirter Universal - Kalender, Kalender für Zeit 

und Ewigkeit, Der Lustige Bilder - Kalender, Marien - Kalender a Der Volksfreund. 

U těchto titulů je fakt, že vycházely v několika regionálních verzích potvrzen podle 

upoutávky na různá vydání v titulu Illustrirter Universal-Kalender. Je ale možné, že se to 

týkalo o jiných německy psaných titulů.

Obsahově se od sebe tyto regionální verze neliší. Jediným rozdílem je oblast trhů 

zahrnutá v jednotlivých exemplářích. Zatímco vydání pro Německo později 

pro Československo zahrnují pouze dotčenou oblast, vydání pro Rakousko obsahuje 

i po roce 1920 oblast celého bývalého Rakousko - Uherska (tj. obsahuje oblast Rakouska, 

Rumunska, Slovinska, Wojvodiny, Československa včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi, 

Jugoslávie, Itálie a Maďarska, tehdy ještě označovaného za Uhry).

Jednotlivé regionální verze těchto kalendářů nebývají na první pohled označeny. 

Například u titulu Illustrierter Universal - Kalender147 je zřetelně označena pouze rakouská 

verze kalendáře na rok 1907. Ostatní ročníky se liší cenou, kdy rakouská verze má 

na desce uvedenou cenu v korunách (značeno Kronen, později Kö), od roku 1926 

v šilincích (značeno. S), československá verze v československých korunách (značeno čsl. 

k. nebo Kč) a německá verze v markách (značeno Mark nebo M.). Na přídeští jsou některé 

ročníky označeny zkratkou států, tj. Ö, Öst., D., Č. nebo Čsl. Od roku 1921 je 

nejspolehlivějším označením stejné označení v inzertní části. 

Na některém místě v kalendáři je většinou umístěna upoutávka na tituly dalších 

                                                       
147 K identifikaci regionálních verzí bylo použito exemplářů z Národní knihovny ČR, signatury 55 E 13, 

a exemplářů knihovny Národního muzea, signatury 11 H 263



98

Steinbrenerových kalendářů, nikdy zde ale nenajdeme ani zmínku o jiné regionální verzi 

stejného nebo jiného kalendáře. To, že se jedná o upozornění na kalendář stejného regionu, 

je zřejmé podle u jednotlivých kalendářů uvedených cen.

Zmíněný Illustrierter Universal - Kalender, který vycházel od roku 1886, si zaslouží 

více pozornosti. Jednalo se o jakési souborné vydání Steinbrenerových kalendářů. 

V prvních letech vycházel kalendář v jednom svazku (u německé verze to bylo v letech 

1887 - 1892), postupně se počet svazků rozrůstal až na čtyři v době první světové války. 

Stejná souborná vydání vycházela také v češtině pod názvem Pravý domácí přítel 

a v polštině pod názvem Wielki kalendarz uniwersalny dla wszystkich stanów polskiego 

narodu. Je možné, že ve 20. století vycházel podobný kalendář ještě v jiném jazyce.

Jak již bylo zmíněno, jednalo se o souborné vydání kalendářů. V každém svazku 

byly obsaženy literární části tří až čtyř kalendářů. Tyto jednotlivé kalendáře byly v zápatí 

prvních stránek archových složek označeny názvem a byly také jmenovitě uvedeny 

na přídeští jednotlivých svazků, není proto problém tyto kalendáře identifikovat. Kromě 

literárních částí několika kalendářů obsahoval každý svazek kalendářovou část toho 

z obsažených kalendářů, který byl ve svazku jako první. Seznam trhů byl obsažen 

v každém svazku a v rámci svazků jednoho ročníku byl totožný.

Pro vydání v rámci tohoto souborného kalendáře byla použita stejná sazba jako 

pro původní kalendáře včetně stejné paginace. Každý kalendář má proto vlastní 

stránkování začínající cca stranou 35. Žádné průběžné stránkování není přidáno ani 

naznačeno, na přídeští umístěný obsah svazku také obsahuje pouze čísla stránek původních 

kalendářů. 

Česká verze kalendáře, Pravý domácí přítel, obsahovala níže uvedené kalendáře. Některé 

ze zde uvedených kalendářů vycházely až ve 20. století, proto jsou uvedeny pouze zde 

a nikoli v soupisu, který je přílohou této práce. Stejné omezení platí i pro kalendáře 

v německém a polském jazyce.

- Český hasič

- Kalendář ku poctě nejsvětějších srdcí P. Ježíše a P. Marie 

- Kmotr Švanda 
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- Mariánský kalendář 

- Národní kalendář pro čas a věčnost

- Nedělní kalendář 

- Pane, zůstaň s námi

- Pravý český Všudybyl a Vševěděl

- Rolník, kalendář pro zábavu i poučení

- Svatá rodina

- Svato - Josefský kalendář

- Svatvečerní kalendář

- Veselý kalendář obrázkový 

- Vojenský přítel

- Zábavný kalendář, 

- Zdař Bůh!

Německá verze, Illustrirter Universal - Kalender, obsahovala tyto kalendáře: 

- Allgemeiner Bauern - Kalender

- Bunte Welt - Kalender

- Feuerwehr - Kamerad

- Haus und Familienkalender

- Glück auf!

- Glücksbote

- Heilige Familie 

- Kalender für Zeit und Ewigkeit

- Kalender zu Ehren der hochheiligsten Herzen Jesu und Maria

- Kriegs - Kalender

- Kriegskamerad

- Lustiger Bilderkalender 

- Marienkalender, 

- Soldatenfreund
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- St. Josephs - Kalender

Polská verze kalendáře, Wielki kalendarz uniwersalny dla wszystkich stanów 

polskiego narodu, obsahovala tyto kalendáře:

- Kalendarz gospodarski

- Kalendarz powieścowy

- Kalendarz Maryański

- Kalendarz Serca P. Jezusa

- Kalendarz wszechświatowy

- Najświętsza rodzina

- Pociecha starości

- Przyjaciel źolnierza

- Wesoły towarysz ludu

Z hlediska výrazně odlišné sazby je vhodné uvést kalendář, který byl určen 

pro starší čtenáře a to z toho důvodu, že jeho text byl tištěn větším, zhruba dvojnásobným, 

písmem. Velikost písma byla u tohoto kalendáře byla zachována i ve výše zmíněných 

souborných vydáních. Tímto kalendářem byl Svatvečerní kalendář, v německé verzi 

vycházející jako Feierabendkalender a v polské verzi jako Pociecha starości

Jan Steinbrener dodával kalendáře do celého světa, na počátku 20. století měla jeho 

firma několik filiálek po Evropě i v zámoří. V Evropě to bylo ve Vídni, Budapešti, 

Štrasburku, Miláně a Dublinu, v zámoří pak v New Yorku a Chicagu. V českých 

kalendářích bylo od roku 1900 běžně uváděno místo vydání ve Vimperku, Vídni a New 

Yorku, místa distribuce se lišila podle jazyků konkrétních titulů. Německé kalendáře 

mívaly místo distribuce v Mnichově, Štrasburku nebo Niesse, polské pak Czestochowa, 

Wroclaw nebo Těšín.

Pro přehlednost zde uvádím přehled kalendářů Jana Steinbrenera vycházejících 

v 19. století s jejich jazykovými verzemi.
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České kalendáře:

- Český hasič (1896 - 1905)

- Kalendář ku poctě nejsvětějšího srdce Pána Ježíše a Panny Marie pro katolický 

lid (1887 - 1934) - malé/velké vydání; anglická, italská, španělská, polská, 

německá a litevská verze

- Kratochvilný slabikář a veselý kalendář obrázkový (1882 - 1835) - malé/velké 

vydání (malé vydání pod názvem Malý veselý kalendář obrázkový)

- Marianský kalendář pro katolíky (1878 - 1941) - malé/velké vydání; polská, 

německá, chorvatská, slovenská, rusínská, španělská, litevská, maďarská verze

- Národní kalendář pro čas a věčnost (1882 - 1941) - malé/velké vydání; německá 

verze

- Pravý domácí přítel (1888 - 1935) - německá, polská verze

- Rolník (1890 - 1948) - německá, slovenská verze

- Svatá rodina (1894 - 1920) - malé/velké vydání; maďarská, německá, polská, 

rusínská verze

- Svato-Josefský kalendář pro křesťanskou rodinu (1888 - 1894) - malé/velké 

vydání; německá verze

- Svatvečerní kalendář (1893 - 1934) - malé/velké vydání (malé vydání pod 

názvem Pane, zůstaň s námi); německá verze

- Vojenský přítel (1892 - 1918) - německá, rusínská, polská, maďarská verze

- Zdař Bůh! (1896 - 1899) - německá verze

Německé kalendáře:

- Allgemeiner Bauern - Kalender (1878 - 1940) - česká verze; vydání pro 

Rakousko / Československo

- Bunte Welt - Kalender (1888 - 1936) - vydání pro Rakousko / Německo / 

Československo
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- Feierabend - Kalender (1888 - 1935) - malé / velké vydání; česká verze

- Feuerwehr - Kamerad (1895 - 1935) - vydání pro Rakousko / Československo

- Glück auf! (1895 - 1903) - česká verze

- Hausschatz - Kalender (1877 - 1943)

- Heilige Familie (1887 - 1935) - malé/velké vydání; maďarská, česká, polská, 

rusínská verze

- Christlicher Neujahrs-Bote (1875 - 1926) - vydání pro Rakousko / 

Československo

- Illustrirter Haus - und Familien-Kalender (1897 - 1935) - malé/velké vydání; 

vydání pro Rakousko / Československo

- Illustrirter Universal - Kalender (1886 - 1937) - česká, polská verze

- Kalender zu Ehren der hochheiligsten Herzen Jesu und Maria für das liebe Volk 

(1880 - 1935) - malé/velké vydání; anglická, italská, španělská, polská, česká, 

litevská verze

- Katholischer Kalender für Zeit und Ewigkeit (1875 - 1935) - česká verze

- Marien - Kalender (1875 - 1935) - malé/velké vydání; polská, chorvatská, 

slovenská, rusínská, španělská, litevská, maďarská verze

- Soldatenfreund (1891 - 1937) - česká, rusínská, polská verze

- St. Josephs - Kalender 1887 - 1895) - malé/velké vydání; česká verze

- Wirthschafts- & Haus-Kalender (1877 - 1935) - vydání pro Rakousko / 

Československo

Polské kalendáře:

- Kalendarz Maryański (1893 - 1935) - malé/velké vydání; česká, německách 

chorvatská, slovenská, rusínská, španělská, litevská, maďarská verze

- Kalendarz powieściowy ilustrowany dla narodu polskiego (1896 - 1935)

- Najlepszy przyjaciel żołnierza (1897 - 1918) - německá, česká, rusínská, 

maďarská verze

- Najświętsza rodzina (1896 - 1922) - malé/velké vydání; maďarská, německá, 
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česká, rusínská verze

- Ilustrowany kalendarz "wszechświatowy" (1900 - 1936) - malé/velké vydání

- Wielki kalendarz uniwersalny dla wszystkich stanów polskiego narodu (1897 -

1937) - česká, německá verze

Chorvatské kalendáře:

- Marijin koledar (1898 - 1918) - malé/velké vydání; polská, německá, slovenská, 

rusínská, španělská, litevská, česká, maďarská verze

- Novi katolički koladar za slikami (1898 - 1917)

- Novi šaljivi slikovni koledar za godinu (1898 - 1917) - česká verze

Maďarské kalendáře (některé jazykově maďarské kalendáře vycházely pouze ve filiálce 

v Budapešti, proto zde není úplný přehled):

- Steinbrener ker. János-féle Szent család nagy képes naptára (1895 - 1918) -

malé/velké vydání; česká, německá, rusínská verze

- Steinbrener ker. János-féle Szüz Mária naptára (1895 - 1935) - malé/velké 

vydání; polská, německá, slovenská, rusínská, španělská, litevská, česká, 

chorvatská verze

Rusínské (ukrajinské) kalendáře:

- Iljustrovanұj kalendar' presv. děvұ Mariě dlja narodu christijanskogo (1900 -

1918) - česká, německá, polská, chorvatská, anglická, slovenská, litevská, 

španělská, maďarská verze

- Najlučšij prijatel' žovnjira (1894 - 1918) - německá, polská, česká, maďarská 

verze

Slovenské kalendáře:

- Steinbrenerovský vel’ký obrázkový kalendár rodinný (1895 - 1934)
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2.4.7. Bedřich Stýblo

Pod názvem Bedřich Stýblo působilo v letech 1844 - 1949 nakladatelství, v jehož 

čele se vystřídalo několik příslušníků této rodiny. Zakladatel firmy Bedřich Stýblo 

(1817 - 1891) sice založil dílnu již v roce 1844, koncesi na prodej knih ale dostal až v roce 

1854. Z tohoto důvodu byl v začátcích své činnosti stíhán za neoprávněný prodej knih. 

S Bedřichem Stýblem spolupracoval jeho syn Jaroslav Stýblo (1849 - 1887), po smrti 

zakladatele firmu převzal syn Adolf Bedřich Stýblo (1848 - 1907). Mezi lety 1907 a 1908 

vedla nakladatelství vdova Kateřina Stýblová, od které jí získal v roce 1908 nejmladší 

z bratrů Václav Stýblo (1869 - 1942). V roce 1943 - 1948 provozovala firmu vdova 

Barbora Stýblová, která jí v roce 1949 předala Adolfu Stýblovi (1896 - 1867), ještě téhož 

roku byl ale podnik zlikvidován.

Bedřich Stýblo produkoval hlavně české i německé modlitební knihy, české 

i přeložené mravoučné povídky, kázání a zpěvníky. Svůj sklad doplnil Stýblo nákupem 

skladových zásob některých rušených nakladatelství a zároveň působil jako distributor pro 

Dědictví sv. Jana Nepomuckého a Dědictví sv. Prokopa. 

Mezi Stýblovými kalendáři jsou zastoupeny všeobecné kalendáře (Česko-moravský 

posel, Kalendář koruny české nebo Koledníček), kalendáře spolkové (Kalendář Jednoty 

sv. Vítské / Kalender des Prager Dombau-Vereines, Sborník sokolský) i oborové (Kalendář 

učitelský).

Všeobecné kalendáře obsahovaly povídky, popisy zajímavých míst, událostí 

a životopisy významných osob. Podle povahy obsažených příspěvků se dá předpokládat, že 

se nejedná o překlady. Bedřich Stýblo bohužel neuvádí autory příspěvků. Jediný oborový 

kalendář (Kalendář učitelský, vydavatelem byla Pražská Budeč) obsahoval zákony 

a předpisy týkající se školství a školní schematismus. Sokolský kalendář obsahoval 

schematismus Sokola, životopisy činovníků (v roce 1884 životopis Karla Linhy, starosty 

pražského Sokola), v pozdějších letech také metodiku pro výuku tělocviku v Sokole.

Při porovnání několika Stýblových kalendářů si nelze nevšimnout opakovaného

použití některých ilustrací na různých místech v různých kalendářích. S tímto jevem se 
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u jiného nakladatele nesetkáváme. Konkrétně se jedná o tituly Česko-moravský posel, 

Hausfreund a Jahresbote. Chronologicky prvním z těchto tří byl kalendář Jahresbote který 

na rozdíl od ostatních v roce 1853 neobsahoval u kalendářové části viněty, ale na protější 

stránce verše vztahující se k církevním svátkům daného měsíce s ilustracemi. U dalších

ročníků tohoto titulu a u kalendářů chronologicky následujících po tiulu Jahresbote,

Hausfreund a Česko-moravský posel, se na titulní stránce vyskytují postupně některé 

ilustrace dříve použité v prvním ročníku Jahresbote. U kalendářů Pilger aus Prag a u všech 

ročníků Česko-moravského posla se jedná o zobrazení Cyrila a Metoděje (původně použito 

u března). Na titulní stránce kalendáře Der Hausfreund je v některých letech průvod 

související se svátkem Božího těla (původně u měsíce června), jindy klanění tří králů 

(původně u ledna).

Od roku 1854 obsahují všechny výše zmíněné kalendáře v kalendářové části viněty. 

Na rozdíl od běžných typů vinět byly viněty objevující se u kalendářů od počátku 

vydávaných Bedřichem Stýblem, celkem se jednalo o tři typy, používány výhradně 

Bedřichem Stýblem. Stejný motiv vinět se vyskytuje u knižních i nástěnných kalendářů 

tohoto nakladatele.

Kalendáře vydané firmou Bedřicha Stýbla

- Česko-moravský posel (1879 - 1884 malé/velké vyd.)

- Deutscher Haus-Kalender (1852 - 1884, B. Stýblo vydával 1877 - 1884)

- Hausfreund (1861 - 1884)

- Jahresbote (1852 - 1864)

- Kalendář Jednoty sv. Vítské (1860 - 1861, B. Stýblo vydával 1861)

- Kalendář koruny české (1866 - 1884, B. Stýblo vydával 1880 - 1884)

- Kalendář učitelský (1856 - 1868, B. Stýblo vydával 1860 - 1861)

- Kalender des Prager Dombau-Vereines (1860 - 1861, B. Stýblo vydával 1861)

- Kapesní kalendář (1863 - 1940)

- Kapesní kalendář (1893)

- Koledníček (1859 - 1905)
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- Nový kalendář katolický, čili, Poutník z Prahy (1851 - 1864)

- Pečírkův Národní kalendář (1864 - 1948, B. Stýblo vydával 1910 - 1940, 

malé/velké vyd.)

- Pilger aus Prag (1862)

- Pokrok (1852)

- Prager-Bote (1865 - 1873)

- Prorok (1856 - 1942)

- Průvodce (1858 - 1860)

- Sborník sokolský (1883 - 1932, B. Stýblo vydával 1886 - 1887)

- Taschen-Kalender (1868 - 1884)

- Velehrad (1888 - 1925, B. Stýblo vydával 1890 - 1925)

- Vlastenský kalendář (1851 - 1942, B. Stýblo vydával 1877 - 1942, velké/malé 

vyd.)
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2.4.8. Josef Jiří Trassler - Rudolf Rohrer

Josef Jiří Trassler (1759 - 1816) pocházel původně z Vídně, tam se také vyučil 

v Trattnerově a Johnově tiskárně. V roce 1777 přišel do Olomouce, v roce 1780 koupil 

tiskárnu Josefa Gabriela v Opavě. V roce 1786 zřídil filiálku v Brně, 1788 v Jihlavě a 1796 

v Krakově. Po Trasslerově smrti převzal tiskárnu jeho syn Jan Kryštof (1787 - 1844), 

opavskou filiálku druhý syn Adolf (+1859).

Kalendáře vydávané Janem Jiřím Trasslerem byly všeobecnými kalendáři. Jejich 

obsah se lišil u různých titulů. Kalendář Lustige Bauer aus Mähren, oder, Neuer mährisch-

und schlesischer Stadt- und Landbote a jeho česká verze Veselý sedlák z Moravy, aneb, 

Nový moravsko-slezský městský kalendář obsahoval kromě kalendářové části pouze 

všeobecná zdravotní doporučení doplněná o výklad astrologie. U kalendáře Mährischer 

Wanderer, oder, Ganz neu entworfener Nationalkalender autora Karla Josefa Jurende 

(1780 - 1842) můžeme podle ročník z roku 1815 naopak předpokládat, že se jednalo 

o obsáhlý svazek (ročník 1815 měl cca 200 stran) s obsahem z oblasti historie, zdravovědy, 

zeměpisu a jiných.

V roce 1832 přešla tiskárna do vlastnictví synovce Josefa Jiřího Trasslera Rudolfa

Rohrera (1805 - 1839). Po smrti Rudolfa Rohrera vedla závod jeho manželka Hedvika 

(1813 - 1852), za jejího působení bylo v impersu uvedeno Rudolf Rohrer sel. Witwe. Syn 

Rudolfa Rohrera, Rudolf Maria Rohrer (1838 - 1914), se vyučil v otcově závodě, 

zkušenosti sbíral v Opavě, Vídni, Magdeburku, Osnabrücku a v Praze. V roce 1861 převzal 

rodinnou firmu a pokračoval v podnikání spolu se svým synem Rudolfem Rohrerem (1864 

- 1913). Nakladatelství v té době vydávalo hlavně vlastivědné, historické a hospodářské 

publikace ale také beletrii. V roce 1905 získal Rohrer tiskárnu Bedřicha Irrganga. Po roce 

1914 provozovala nějakou dobu tiskárnu vdova po Rudolfu Rohrerovi Margarete spolu se 

synem Friedrichem. V roce 1920 si pronajali tiskárnu ve městě Wladarz v Badensku, 

tiskárnu v Brně provozovali až do roku 1945.

Kalendář Moravia i Mährischer Merkur vydávané Rudolfem Rohrerem byly silně 

regionálně zaměřeny, v jejich obsahu nenajdeme žádnou beletrii. Mährischer Merkur je 
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adresář všech moravských továren a obchodníků, svědčí o tom již jeho podnázev - Ein 

Adressenbuch aller in Mähren und Schlesien bestehenden Handlungen und Fabriken 

mit teinem Kalender. Podnázev druhého kalendáře - Kalender zur Verbreitung 

gemeinnütziger Kenntnisse und der Vaterlandskunde - také napovídá, co za obsah se dá 

očekávat. V kalendáři na rok 1854 není obsažena zádná beletrie, regionálně zaměřených 

článků je několik - Geschichte des Brünner Theaters autora Christiana d’Elvert, dále 

komentovaný plán Brna a životopis olomouckého arcibiskupa. Následující ročník již 

obsahuje přímo oddíl nazvaný Unterhaltungen am häuslichen Herd s několika různě 

zaměřenými články, například o Benátkách, císařském zvěřinci v Schönbrunnu nebo 

povstání v Číně. Na rozdíl od ostatních kalendářů vydávaných nebo tištěných Janem Jiřím 

Trasslerem nebo Rudolfem Rohrerem nevycházel ani jeden z výše zmíněných kalendářů 

delší dobu, kalendář Moravia vyšel pouze jednou, Mährischer Merkur dvakrát.

Kalendáře vydané Janem Jiřím Trasslerem

- Bote aus Mähren (1790 - 1937, J. J. Trassler vydával pouze 1790 - 1819)

- Lustige Bauer aus Mähren, oder, Neuer mährisch- und schlesischer Stadt- und 

Landbote (1796 - 1839)

- Mährischer Wanderer, oder, Ganz neu entworfener Nationalkalender (1808 -

1811, J. J. Trassler vydával pouze 1808 - 1810)

- Veselý sedlák z Moravy, aneb, Nový moravsko-slezský městský kalendář (1796 

- 1833)

Kalendáře tištěné J. J. Trasslerem

- Jurende’s Mährischer Wanderer, oder, ganz neu entworfener Nationalkalender 

Mährens und Schlesiens (1811 - 1868, J. J.Trassler tiskl pouze 1826 - 1841)

nakladatel Jan Jiří Gastl

- Jurende’s Vaterländischer Pilger in dem Kaiserstaate Oesterreichs (1813 - 1850, 

J. J. Traβler tiskl pouze 1826 - 1841) - nakladatel Jan Jiří Gastl

Kalendáře vydávané Rudolfem Rohrerem

- Mährischer Merkur (1834)
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- Moravia (1854 - 1855)

Kalendáře tištěné Rudolfem Rohrerem nebo Dědici Rudolfa Rohrera

- Moravan (1851 - 1951, Dědicové R. Rohrera tiskli 1860 - 1862, Rudolf M. 

Rohrer tiskl 1863 - 1872) - nakladatel Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje

- Oesterreichischer Kalender (1855) - nakladatel Alexander Hauptmann
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2.4.9. Josef Richard Vilímek

Josef Richard Vilímek (1835 - 1911) nebyl vzdělán v oboru, po studiu 

ve Vamberku se nechal zapsat na pražskou techniku, kterou ale pro svou literární činnost 

nedokončil. Během studia přispíval pod pseudonymem Jan Velešovský do studentského 

časopisu Libuše, později i do jiných. V roce 1858 založil Humoristické listy, nejdřív 

vycházely jednou za pět týdnů, později z nich byl týdenník. K této změně se Vilímek 

rozhodl poté, co stoupla oblíbenost tohoto časopisu, v roce 1864 měl 5300 pravidelných 

odběratelů. V letech 1859 a 1860 vydal Vilímek k tomuto časopisu i Kalendář 

Humoristických listů, ten se ale neujal a po dvou letech bylo jeho vydávání zastaveno.

V podobném duchu se nesla i ostatní jeho produkce, chtěl vydávat hlavně původní česká 

díla, jeho záměrem bylo „vytlačení sprostých písní jarmarečních“. I přes tento program 

vydával některé zahraniční kusy, původní české ale v jeho případě převažovaly. V roce 

1886 předal firmu synovi, sám pokračoval pouze ve vydávání Humoristických listů.

Josef Richard Vilímek ml. (1860 - 1938) pracoval nejdříve v otcově tiskárně, 

po převzetí firmy se začal věnovat rozvoji nakladatelství a zásadně změnil koncepci 

vydávání beletrie. Původní ediční plán nakladatelství pokračoval omezeně a to pouze edicí

Vilímkova ilustrovaná knihovna rodinná. Na rozdíl od otce věnoval více prostoru 

zahraniční produkci, hlavně v edicích Vilímkova edice románů cizojazyčných, Vilímkovy 

romány pro lid, Vilímkova knihovna mladého čtenáře a hlavně Vilímkova knihovna. 

Zatímco Josef Richard Vilímek starší kromě výše zmíněného Humoristického 

kalendáře a redigování Stýblova kalendáře Prorok žádný kalendář neprodukoval, jeho syn 

byl v této oblasti mírně aktivnější. V roce 1883 obnovil vydávání Humoristického 

kalendáře (nejdříve pod názvem Kalendář Humoristických listův), jehož vydávání 

pokračovalo až do roku 1942. Původní humoristický kalendář, u kterého Vilímek st. 

působil i jako autor, se běžným kalendářům vymykal. Byl to vlastně s humorem pojatý 

běžný kalendář. Například v části věnované charakteristice roku, kde byly v běžných 

kalendářích umístěny údaje o pořadí roku od různých událostí (stvoření světa, narození 

Krista atd.), byl zde údaj o tom, že rok 1859 byl „5620 let od prvního základu 
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k paleontologickým sbírkám českého musea“ nebo „28 let co se lidé naučili brambory 

píti“. 

Pro odběratele časopisu Malý čtenář vydával od roku 1891 Kalendář malého 

čtenáře, jehož redaktorem byl redaktor tohoto časopisu Malý čtenář František Serafínský 

Procházka (1861 - 1939). Kalendář obsahoval plánovací kalendář na školní rok (září -

srpen), místo pro seznam spolužáků, rozvrh hodin, přehled prospěchu i podrobné údaje 

o majiteli kalendáře. Kromě těchto částí, kam si majitel kalendáře vpisoval potřebné údaje, 

byly součástí obsahu pro děti poučné články (popis her, seznámení se skautem, pokyny jak 

si zařídit muzeum, ve 30. letech popis pravidel fotbalu) i beletrie, ta byla ale v menšině. 

Ve sledovaných exemplářích jsem nenalezla žádný překlad, jednalo se pouze o původní 

česká díla, mezi jejichž autory patřili soudobí autoři, například Adolf Heyduk, Josef 

Kožíšek, Ludmila Grossmannová-Brodská nebo Josef Václav Sládek. Kalendář Malého 

čtenáře byl poměrně bohatě ilustrován, ke zhruba polovině položek v obsahu byla 

připojena ilustrace. Zde je ale otázka, zda se jednalo o ilustrace původní, nebo jestli 

Vilímek využíval již dříve použitých ilustrací k jiným dílům, případně ilustrací 

v konečném vydání jiných publikací nepoužitých. K odpovědi na tuto otázku by bylo nutné 

prohlédnout ilustrace ve většině Vilímkových publikací, což je zatím představa nereálná. 

Podle mého názoru by se shody v ilustracích daly vysledovat, například obrázek 

mávajícího chlapce, který se objevuje od roku 1892 na titulní stránce, se téměř shoduje 

s vyobrazením hlavního hrdiny knihy Malý lord148. Tuto knihu, vydávanou Vilímkem 

v několika vydáních až do roku 1924, ilustroval s Vilímkem často spolupracující ilustrátor 

Věnceslav Černý.

Ostatní kalendáře již nesouvisely s Vilímkovou nakladatelskou produkcí, jejich 

obsah plně odpovídal názvu a zaměření. Jednalo se například Assekurační kalendář /

Assekuranz-Kalender, které byly určené pro úředníky a jednatele pojišťoven, jejich 

redaktorem byl Karel Gerber, inspektor pojišťovny. Stejně tak redaktory Kalendáře 

českých stavitelů byli postupně architekti Karel Stark (1843 - 1899) a Emanuel Chaur.

                                                       
148 Hodgson-Burnettová, Františka. Malý lord. Z anglického přeložila Eliška Krásnohorská, s původními 

illustracemi akad. malíře Věnc. Černého. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1893. 180 s. 
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Kalendáře vydané nákladem Josefa Richarda Vilímka:

- Assecuranz-Kalender (1885 - 1895, Vilímek vydal pouze 1885)

- Assekurační kalendář (1885 - 1895, Vilímek vydal pouze 1885)

- Humoristický kalendář (1858 - 1859)

- Kalendář českých stavitelů (1897 - 1942)

- Kalendář duchovenstva česko-slovanského (1884 - 1912, Vilímek vydával 

pouze 1892 - 1912)

- Kalendář humoristických listů (1883 - 1942)

- Kalendář malého čtenáře (1891 - 1942)

Kalendáře tištěné Josefem Karlem Vilímkem:

- Duxer Bote (1896) nakladatel Karel Scheithauer v Mostě

- Duxer Familienkalender (1888 - 1899, Vilímek tiskl pouze 1895) nakladatel 

Ferdinand Scheithauer v Mostě

- Kalendář českých stenografů (1886 - 1890, Vilímek tiskl pouze 1886 - 1887)

nakladatel I. spolek pražských stenografů Gabelsberských

- Kalendář dělnictva česko-slovanského (1877 - 1883) nakladatel časopis 

Budoucnost

- Kalendář Selského spolku (1885) nakladatel Českomoravský spolek selský 

pro Moravu v Olomouci

- Kapesní kalendář mlynářů česko-moravských (1883) nakladatel Mlynář

- Pražský kalendář (1880 - 1920, Vilímek tiskl 1889 - 1893, 1895 - 1899) 

nakladatel Alois Hynek; malé/velké vydání

- Neuer illustrirter Universal - Kalender (1892) nakladatel Ferdinand Scheithauer 

v Duchcově

- Nový kalendář učitelský (1888 - 1889) nakladatel A. Holub

- Oesterreichischer Bauern - Kalender (1886) nakladatel Redaktion des Landbote

- Oesterreichischer Gerichtskanzlei - Taschen-Kalender (1899 - 1904) nakladatel 

J. Pešek
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- Oesterreichischer Handwerker - Kalender (1886) nakladatel I. deutsch -

österreichisch Gewerbebund

- Prager Bote (1877 - 1911, Vilímek tiskl pouze část) nakladatel Alois Hynek; 

velké/malé vydání

- Vlasť (1873 - 1939, Vilímek tiskl pouze část) nakladatel Alois Hynek; 

malé/velké vydání
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2.4.10. Kašpar Widtmann - Bohumil Haase - Synové Bohumila Haase -

Bohemia - A. Haase

Bohumil Haase starší (1763 - 1824) byl od roku 1795 nebo 1796 zaměstnán 

v tiskárně u Františka Václava Jeřábka, v roce 1797 si pronajal tiskařský lis, na kterém 

produkoval akcidenční tisky. Bohumil Haase se oženil s dcerou pražského tiskaře Kašpara 

Widtmanna. V roce 1798 získal koncesi k provozování tiskárny, v letech 1800 - 1804 

působil se svým tchánem ve společné firmě Haase a Widtmann, od roku 1804 se opět 

osamostatnil. Později (od r. 1820) vlastnil první kamenotiskárnu v Čechách, kterou 

provozoval spolu s K. Henningem.

V roce 1818 se na chodu firmy začal podílet syn Ludvík (1801 - 1868)149, který 

po smrti otce přibral bratra Ondřeje (Andreas) Haase st. z Vranova (1804 - 1864)150, 

od roku 1831 pak ještě Bohumila mladšího Haase z Buchsteinu (1807 - 1887)151 a Rudolfa 

(1811 - 1888). V roce 1824 se mění název firmy na „Synové Bohumila Haase“ (Bohumil 

Haase Söhne), v roce 1835 koupili od Schönfelda Anenský dvůr, který se následně objevil

i v jejich impresu. Ještě před odkoupením Anenského dvora přebrali po Schönfeldovi 

vydávání titulu Prager Zeitung. I přes některé nakladatelské pokusy byla firma většinou 

pouze tiskařem titulů vydávaných vlastním nákladem autorů. U autorů byla tiskárna synů 

Bohumila Haase vyhledávána hlavně díky kvalitě tisku a to i jiných než běžně 

používaných písem (cyrilice apod.) V roce 1869 došlo k rozdělení firmy na dvě části, jedna 

působila v Praze pod stávajícím názvem, jejím majitelem byl Bohumil Haase mladší. 

Druhá část byla vedena Rudolfem Haasem a působila pod názvem Rudolf Haase, synové 

a synovec ve Vranově. V letech 1871 - 1879 nesla pražská část firmy název Akciová

společnost Bohemia, od roku 1880 se opět vrátila k organizaci s jedním majitelem, tímto 

majitelem byl Ondřej (Andreas) Haase z Vranova ml. (1842 - 1895). Později nesla firma 

název A. Haasenásledně byla přejmenována na Deutsche Zeitungs-Aktions-Gesellschaft, 

                                                       
149 Data převzata z Lexikonu české literatury, P. Voit v Encykopedii knihy uvádí rok narození 1800

150 Data převzata z Lexikonu české literatury, P. Voit v Encykopedii knihy uvádí rok úmrtí 1863

151 Data převzata z Lexikonu české literatury, P. Voit v Encykopedii knihy uvádí rok narození 1809
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až do roku 1945 zůstávala v majetku rodiny.

Kalendáře vydávané příslušníky rodiny Bohumila Haase měly vždy nějaké 

zaměření a obsahovaly minimum beletrie. Na rozdíl od některých jiných nakladatelů byly 

Haasovské hospodářské kalendáře skutečně kalendáře se zaměřením na hospodářství, 

nikoli všeobecné kalendáře s určitým podílem hospodářsky zaměřených článků. Stejně tak 

jejich Lesní a lovčí kalendář / Forst- und Jagd-Kalender obsahuje pouze praktické 

informace pro lesníky a myslivce. V tom se kalendáře těchto nakladatelů podstatně liší 

od kalendářů některých nakladatelů z konce 19. století. Tito ostatní nakladatelé by do výše 

zmíněných kalendářů pravděpodobně přidali určitý podíl beletrie tematicky související 

beletrie.

Kalendáře vydané postupně nakladateli Bohumil Haase, Synové Bohumila Haase 

a A. Haase:

- Kalendář hospodářský (1772 - 1873)

- Neuer Wirthachaftskalender (1806 - 1810) - česká verze

- Nová minucí hospodářská ku cti svatého Václava (1801 - 1910)

Kalendáře vydané postupně nakladateli Bohumil Haase, Synové Bohumila Haase:

- Neuer Wirthschaftskalender (1806 - 1872, Bohumil Haase vydával 1806 - 1824, 

Synové Bohumila Haase 1825 - 1870)

Kalendáře vydávané nakladatelem Bohumil Haase:

- Witterungskalender (1805 - 1819)

Kalendáře tištěné firmou Bohumil Haase:

- Forst- und Jagd-Kalender (1856 - 1917, Bohumil Haase tiskl 1856 - 1858) 

nakladatel Forst-Verein Böhmens; malé / velké vydání

Kalendáře vydané nákladem firmy Synové Bohumila Haase:

- Astrologisch-Meteorologisches Jahrbuch für Prag (1841 - 1844)

- Jahres-Bote (1847)

- Kalender (1861)

Kalendáře tištěné firmou Synové Bohumila Haase:
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- Luah li-šenath = Prager israelitischer Volkskalender (1852 - 1890, Synové 

Bohumila Haase tiskli pouze 1852 - 1870) nakladatel Wolf Pascheles

- Luah li-šenath = Prager israelitischer Volkskalender (1852 - 1890, Synové 

Bohumila Haase tiskli pouze 1852 - 1870) nakladatel [Samuel] Wolf Pascheles

- Oesterreichischer Militär-Kalender Mars (1867) nakladatel E. Klutschak

Kalendáře vydané nákladem firmy Synové Bohumila Haase, později A. Haase:

- Haase’scher Haus- und Wirthschaftskalender (1870 - 1895, nákladem Synů 

Bohumila Haase pouze 1870 - 1871, A. Haase 1880 - 1895)

- Konstituční pražský kalendář pro město i venkov (1847 - 1913, nákladem Synů 

Bohumila Haase pouze 1847 - 1871, A. Haase 1880 - 1913)

- Neuer Prager Kalender für alle Stände (1846 - 1910, nákladem Synů Bohumila 

Haase pouze 1846 - 1871, A. Haase 1880 - 1910)

Kalendáře vydané nákladem firmy A. Haase:

- Haase’scher Landwirthschaftlicher und Flachsbau-Kalender (1896 - 1899)

- Pražský kalendář pro lid hornický a hutnický (1883 - 1902, nákladem A. Haase 

pouze 1896 - 1902)

Kalendáře tištěné firmou A. Haase:

- Brandeis illustrirter israelitischer Volkskalender (1882 - 1933) nakladatel Jakob 

B. Brandeis; vydání pro Německo / Rakousko

- Český almanach typografický (1881 - 1947, A. Haase tiskl pouze 1881 - 1890)

- Deutschböhmischer Feuerwehr-Kalender (1900 - 1916) nakladatel Feuerwehr -

Landes - Centralverband für Böhmen in Prachatiz

- Jahrbuch für die Izrael. Cultusgemeinden Böhmens zugleich Führer durch 

die Izrael. Cultusgemeinde in Prag (1893 - 1894) nakladatel Jakob B. Brandeis

- Lehrer-Kalender des Deutschen Landes - Lehrervereins in Böhmen (1881 -

1917, A. Haase tiskl pouze 1897 - 1917) nakladatel Landes-Lehrerverein 

in Böhmen

- Prager Kalender für den Berg- und Hüttenmann (1883 - 1902, A. Haase tiskl 

pouze 1896 - 1902) nakladatel Montanverein für Böhmen
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3. Možné způsoby bibliografického popisu kalendářů

3.1. Problémy při zpracování

Při zpracování kalendářů je vždy nutné se soustředit na celý titul kalendářů 

a popisovat jej jako celek. Častým problémem je chybná identifikace jednotlivých titulů,

a to hlavně u všeobecných kalendářů, které měly velmi podobné názvy. Proto je vhodné 

vždy před započetím samotné katalogizace shromáždit všechny dostupné exempláře. 

Vhodným vodítkem pro prvotní identifikaci při zpracování kalendářů jsou původní 

knihovní katalogy, u větších institucí lze tyto katalogy dohledat také na internetu. Další 

pomůckou mohou být různé bibliografie, kde kalendáře bývají zahrnuty do bibliografií 

periodických publikací. Bohužel ani těmto pramenům nelze úplně důvěřovat a nejlepším 

způsobem identifikace zůstává metoda de visu. Ne všichni autoři ale považují kalendáře 

za časopisy - zatímco Laiske152 ve své bibliografii kalendáře uvádí, Roubík153,154 kalendáře 

neuvádí ani v jedné. U lístkových katalogů je nutné brát v úvahu pravidla řazení katalogu 

platná v době vzniku tohoto katalogu, což byla většinou pruská katalogizační instrukce. 

Chybou tehdejšího katalogizátora tak mohlo dojít k rozdělení titulu na dvě signatury a to 

v případě, kdy v názvu podstatnému jménu předcházelo více než jedno přídavné jméno.

Záměna několika titulů je nejčastější u různých typů jednoho vydání. Katalogy 

bývaly dopisovány pouze podle aktuálního svazku a následně revidovány pravděpodobně 

pouze podle těchto záznamů v katalozích nebo přírůstkových knihách. Jinak si nelze 

vysvětlit to, že některé záznamy byly evidentně dodatečně chybně opraveny. Takovýto 

případ se stal v generálním katalogu NK ČR u dvou kalendářů se stejným názvem Národní 

kalendář, který nejdříve vycházel u nakladatele Jaroslava Pospíšila, autorem obsahu byl 

Josef Pečírka. Po několika ročnících se Josef Pečírka osamostatnil a vydával Pečírkův 

                                                       
152 Laiske, Miroslav. Časopisectví v Čechách 1650-1847

153 Roubík, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863 - 1895. Praha : Česká akademie věd 

a umění, 1936. 319 s.

154 Roubík, František. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha : Duch novin, 1930. 207 s.
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národní kalendář. Jeden z nich zanikl o dvacet let dříve než ten druhý. Zprvu byly vedeny 

každý zvlášť, na signaturách 55 H 13 a 55 H 49. Pravděpodobně ve 20. letech 20. století 

ale došlo k tomu, že chybějící ročníky signatury 55 H 13 byly doplněny exempláři 

ze signatury 55 H 49 a signatura 55 H 49 byla prohlášena za duplikát. K opravení této 

chyby došlo až v rámci rekatalogizace v roce 2007.

Pro plnohodnotné zpracování kalendářů je nutné prozkoumat i jazykové, regionální 

či jiné verze příslušného titulu a nastínit si genezi daného titulu. Při tomto procesu 

identifikace dalších verzí kalendáře je často nutné prozkoumat samotný obsah 

popisovaného titulu a to konkrétně předmluvy, případně údaje na deskách nebo přídeštích 

svazků a pokusit se zde najít zmínky o dalších verzích. Tyto poznámky se ale bohužel

v podstatě nevyskytují a to z důvodu jejich neexistence již od vydání dokumentu nebo díky 

dodatečnému zásahu knihařů při převazbě. Vodítkem pro zvážení existence jiné verze 

může být přítomnost charakteristiky daného titulu a to jejím vymezením z regionálního, 

jazykového nebo národnostního hlediska. Nejčastěji je takto charakterizováno hledisko 

regionální, tj. je zmíněno, pro který region je příslušná verze určena. V některých 

případech lze jednu řadu kalendáře rozdělit podle regionu na základě měny, ve které je 

uvedena cena svazků. Tímto způsobem bylo možné roztřídit například některé kalendáře 

Jana Steinbrenera. Je také nutné zvážit případnou možnou existenci verzí podle povahy 

kalendáře a jeho předpokládaného rozšíření. Například u spolku s úzce vymezenou

působností nelze ve většině případů existenci dalších verzí předpokládat. Naopak 

u všeobecných kalendářů, které například vycházely v oblasti s velkým podílem německy 

mluvícího obyvatelstva (zde se mohlo jednat o Prahu, Brno, stejně tak např. o Litoměřice) 

lze německou verzi předpokládat.

Pokud k popisovanému kalendáři vytipujeme v původním katalogu možnou 

jazykovou verzi, je vždy nutné si tento fakt ověřit porovnáním některých exemplářů 

příslušných titulů. Vhodné je porovnat stejné ročníky obou titulů, což ale není vždy možné. 

Podle názvu lze často vytipovat více než jeden titul, výběr mezi nimi lze často udělat pouze 

na základě porovnání fyzické podoby.

Jazykové verze sice mohou mít stejné číslování ročníků, v některých případech
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tomu tak ale není. Při snaze o identifikaci jazykových verzí se tedy není možné orientovat 

podle vročení jednotlivých ročníků. V některých případech mohlo pravděpodobně dojít 

i k tomu, že jazyková verze, která začala vycházet chronologicky jako druhá, mohla 

přebrat číslování ročníků chronologicky první jazykové verze. K tomuto došlo 

pravděpodobně v případě kalendáře Neuer Kalender155 (později Leitmeritzer Kalender) 

a Nový kalendář156 (později Litoměřický kalendář) nakladatele Františka 

Jeřábka/K.V. Medaua. Oba mají číslování ročníků začínající rokem 1817, ale česká verze 

pravděpodobně začala vycházet až v roce 1831, tj. od ročníku 15 společného číslování. 

                                                       
155 Neuer Kalender. Praha : František Jeřábek, [1816 - 1930]

156 Nový kalendář. Litoměřice : Karel Vilém Medau, [1831 - 1864]
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3.2. Monografické zpracování 

Monografické zpracování kalendářů se řídí standardy ISBD157, a částí určené 

pro popis monografií ISBD (M) 158. U kalendářové produkce používáme monografický 

způsob popisu pouze v některých případech, obvykle se používá popis seriálový.

Výjimky, kdy zvolíme monografický způsob popisu, jsou následující:

- kalendář, který vyšel pouze v jednom ročníku

- kalendář, u kterého se jednotlivé ročníky výrazně liší. 

Výhodou monografického způsobu je možnost podrobně zachytit i mírné odchylky 

jednotlivých svazků bez toho, aby byl bibliografický záznam nepřehledný. Nevýhodou 

tohoto typu popisu vidím v přílišném zahlcení systému a s tím zahlcení rejstříků. Pokud 

bychom zpracovávali celou kalendářovou tvorbu monograficky, mohlo by se v katalogu 

objevit až sto záznamů s názvem vzájemně se lišícím pouze letopočtem.

Až na výjimky je tento způsob zpracování pro kalendářovou produkci nevhodný. 

Pokud se katalogizátor rozhodne titul monograficky zpracovat, je vhodné, v některých 

případech i nutné, tuto skutečnost vysvětlit v poznámce. Vzhledem k tomu, že tento údaj 

nepatří do samotného bibliografického záznamu, je vhodné tuto poznámku udělat 

neveřejnou. Neveřejná poznámka je definovatelná v jednotlivých knihovních systémech 

a znamená, že je viditelná pouze pro katalogizátory a nikoli pro uživatele katalogu z řad 

veřejnosti.159

Ve výjimečných případech lze monografický popis použít i v případě, kdy 

katalogizující instituce vlastní pouze jeden svazek a i když by okolnosti napovídaly tomu, 

že vyšlo více svazků, nelze tento fakt spolehlivě ověřit. 

                                                       
157 ISBD - International Standard Bibliographic Description

158ISBD(M) - Mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie

159 Například v Národní knihovně v knihovním systému ALEPH je tato poznámka vkládána do pole PJM 

(poznámka jmenného popisu)
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Podle ISBD(M) dělíme bibliografický popis monografických dokumentů na tyto oblasti:

Oblast údajů o názvu a odpovědnosti

Oblast údajů o vydání

Oblast nakladatelských údajů

Oblast údajů fyzického popisu

Oblast údajů o edici (u kalendářů se nevyskytuje)

Oblast údajů poznámky

Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti

Mezi jednotlivými oblastmi popisu je podle standardů ISBD interpunkce: “. — “ 

[tečka mezera dlouhá pomlčka mezera], dlouhou pomlčku je možné nahradit dvěma 

krátkými pomlčkami. Tato interpunkce je ve většině případů doplněna knihovnickými 

systémy automaticky, tj. nezapisuje se.

Údaje o názvu a odpovědnosti 

Ve formátu MARC 21160 jsou pro tuto oblast používána pole 245 (hlavní název) 

a 246 (variantní názvy, jejich typ je určen použitím příslušných indikátorů). Ve formátu 

UNIMARC161 jsou tyto údaje uváděny dopole 200. Předepsaným pramenem popisu

pro tuto oblast je titulní stránka dokumentu. Předepsaná interpunkce v této oblasti je

ve většině případů: Hlavní název : další názvová informace162 / údaj o odpovědnosti

[Hlavní název mezera dvojtečka mezera další názvová informace mezera lomítko mezera

údaj o odpovědnosti].

Název se přepisuje přesně podle předepsaných pramenů popisu a to včetně 

označení kalendářního roku platnosti kalendáře. Číslo ročníku se uvede po dvojtečce jako 

podnázev, nikoli po tečce, což by znamenalo číslo části. Údaj uvedený po tečce se vztahuje 

                                                       
160 MARC21 - výměnný formát pro zápis a přenos bibliografických dat používaný v ČR od roku 2004

161 UNIMARC - výměnný formát pro zápis a přenos bibliografických dat používaný v ČR do roku 2004, 

v některých institucích dochází k přechodu na MARC21 postupně a UNIMARC je stále používán.

162 V české praxi je často používán starší pojem podnázev
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pouze k popisovanému ročníku, takže by vyzněl jako např. 10. ročník kalendáře na rok 

1890, nikoli že kalendář na rok 1890 je desátým ročníkem. 

Údaj o odpovědnosti přepíšeme přesně ve tvaru uvedeném v předepsaných 

pramenech popisu včetně případné fráze. Uvedeme ho pouze v případě, že se jedná 

o autora celého kalendáře nebo editora. Neuvádíme sem autory jednotlivých částí 

kalendáře.

Kromě hlavního názvu je, pokud se v dokumentu vyskytují, nutné uvést několik 

typů variantních názvů. Kromě souběžného názvu, který je podle standardů ISBD uveden 

po rovnítku za hlavním názvem, jsou všechny ostatní zobrazeny v poznámkách.

Při zpracování v automatizovaném knihovnickém systému jsou variantní názvy uváděny 

do polí oblasti pro názvové údaje a jsou při vyhledávání selekční, systém je ale při 

zobrazení ve formátu ISBD uvede s příslušným návěštím do oblasti poznámek. Nejčastěji

uvedené variantní názvy u monografií jsou obálkový název, hřbetní název a název 

na doplňkové titulní stránce, případně jiné názvy, u kterých je nutné jejich typ upřesnit 

v návěští.

Příklad163:

Hlavní název: Brandeis illustrirter isr. Volkskalender für das Jahr der Welt 5651 

(1890-1891) / herausgegeben und redigirt von Jakob B. Brandeis

Obálkový název: Brandeis illustrirter israelitischer Volkskalender für das Jahr der Welt 

5651 (1890-1891)

Selekčně by měly být uvedeny též varianty:

Illustrirter israelitischer Volkskalender für das Jahr der Welt 5651 (1890-1891)

Israelitischer Volkskalender für das Jahr der Welt 5651 (1890-1891)

Volkskalender für das Jahr der Welt 5651 (1890-1891)

                                                       
163 Některé příklady jsou převzaty z: Bosáková, Zdenka. Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 

19. století ve formátu MARC 21
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Údaje o vydání

Ve formátu MARC21 je pro tuto oblast používáno pole 250, ve formátu 

UNIMARC pole 205. Předepsaným pramenem popisu pro údaje o vydání je titulní stránka, 

ostatní preliminária a tiráž. Údaje o vydání lze zkracovat, ale pouze podle schváleného 

seznamu zkratek164. Pro snazší rozlišení jednotlivých vydání jednoho titulu uvádíme 

u kalendářů označení vydání i v případě, kdy na titulní straně není a podaří se ho zjistit 

jiným způsobem. V těchto případech ale údaj uzavřeme do hranatých závorek.

Příklady:

Údaj o vydání [Malé vyd.]

Údaj o vydání Větší vyd.

Údaj o vydání Ausg. für Deutschland

Nakladatelské údaje

Ve formátu MARC21 je pro tuto oblast používáno pole 260, ve formátu 

UNIMARC pole 210. Předepsaným pramenem popisu je titulní stránka, obálka, hlavička, 

tiráž a ostatní preliminária. Předepsaná interpunkce pro tuto oblast je: Místo vydání :

Nakladatel, Rok vydání (Místo tisku : Tiskař, Rok výroby) [Místo vydání mezera dvojtečka 

mezera Nakladatel čárka mezera Rok vydání mezera kulatá závorka Místo tisku mezera 

dvojtečka mezera Tiskař čárka mezera Rok výroby kulatá závorka].

Nakladatelské údaje se uvádí přesně podle pramenů popisu, včetně případné fráze. 

V automatizovaných knihovních systémech lze nepovinně uvést nakladatele též 

ve standardizovaném tvaru. Tento standardizovaný tvar se nezobrazuje, ale je selekční. 

V případě, kdy je v předepsaných pramenech popisu uvedeno více míst vydání 

a nakladatelů, uvedou se jména všech.

Místo tisku, tiskař a rok výroby se uvádí pouze v případě, liší-li se od místa vydání, 

nakladatele a roku vydání (tyto údaje nejsou povinné, u produkce 19. století je vhodné je 

používat). Pokud je na titulní stránce (a i v jiných pramenech) uveden pouze tiskař, uvede 
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se tiskař na místě nakladatele. Toto pravidlo ale neplatí tehdy, je-li na titulní stránce

uvedena fráze Nákladem vlastním nebo její ekvivalent. Většinou se jedná o náklad editora 

nebo vydávajícího spolku, který ale není uveden v impresu. Může ale nastat i případ, kdy 

je uvedena výše zmíněná fráze, ale nepodaří se zjistit, kdo tím nakladatelem byl. Pak se 

uvede zkratka [s.n.]165. Analogicky se postupuje při absenci místa vydání, pokud se 

nepodaří místo určit, snažíme se určit alespoň stát vydání, např. [Česko] nebo v případě 

pochybností [Česko?]. Pokud se nepodaří dohledat ani pravděpodobný stát vydání, 

uvedeme zkratku [S.l.]166, použití této zkratky by mělo být výjimkou. Údaj zjištěný 

z jiných než předepsaných pramenů popisu uzavřeme do hranatých závorek. 

Příklady:

Údaje o vydání: V Pardubicích : Tiskem a nákladem F. & V. Hoblíka, 1887-1888

Údaje o vydání: Praha ; Vimperk ; Nový York : J. Steinbrener, 1900

Údaje o vydání: W Litoměřicjch : Nákladem a skladem Wiléma Medaua ; W Praze :

W komisi u Gindř. Mercyho, 1861

Údaje o vydání: Praha : Nákladem Č.Ú.J.V., 1897 (Slaný : M. Jeřábková)

Údaje fyzického popisu

Ve formátu MAR C21 je pro tuto oblast používáno pole 300, ve formátu 

UNIMARC pole 215. Předepsaným pramenem popisu je kalendář jako takový. Předepsaná 

interpunkce je: Rozsah : Údaj o ilustraci ; Rozměr [Rozsah mezera dvojtečka mezera Údaj 

o ilustraci mezera středník mezera Rozměr].

Jako rozsah se uvádí počet číslovaných stran. Pokud by použití posledního čísla 

stránky zkreslilo údaj o rozsahu svazku, tj. ve svazku je velký podíl nečíslovaných stran, je 

možné tyto dopočítat a jejich počet uzavřít do hranatých závorek. V případě pouze 

několika nečíslovaných stran nedopočítáváme. Můžeme se setkat i s tím, že číslo poslední 

                                                                                                                                                                       
164 AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. s. 22-37

165 sine nomine, tj. bez jména

166 sine loco, tj. bez místa
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číslované stránky je vytištěno chybně, pak uvedeme původní chybnou paginaci 

a do hranaté závorky po zkratce i.e.167 správný údaj. Za údaj o rozsahu po čárce uvedeme 

případný počet obrazových příloh (tj. celostránkových ilustrací vyřazených z číslování 

stran).

Za údaji o ilustracích následuje za čárkou rozměr. Rozměr se uvádí v centimetrech 

zaokrouhlený na celé číslo směrem nahoru. Měří se rozměr desky, nikoli knižního bloku 

a to od horního okraje ke spodnímu. Pokud je šířka svazku více než dvakrát větší než 

výška, uvedeme oba údaje v podobě výška v cm x šířka v cm.

Příklady:

Údaje fyzického popisu: 132 s. : il., portréty ; 25 cm

Údaje fyzického popisu: 140, [28] s. : il., portréty ; 25 cm

Údaje fyzického popisu: 48 s., [5] l. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm

Poznámky

Ve formátu MARC21 jsou pro tuto oblast používána pole 5XX, ve formátu 

UNIMARC pole 3XX a některá pole 2XX. Předepsaným pramenem popisu pro oblast 

poznámek je jakýkoli dostupný pramen v dokumentu i mimo něj. Případný jiný zdroj než 

samotný popisovaný dokument je nutné specifikovat. Předepsaná interpunkce mezi 

jednotlivými poznámkami je stejně jako mezi jednotlivými oblastmi “. — “ [tečka mezera 

dlouhá pomlčka mezera].

Pořadí poznámek se řídí podle jejich obsahu a je následující:

- Poznámky k oblasti údajů o názvu a odpovědnosti 

- Poznámky k oblasti údajů o vydání a k bibliografické historii publikace

(u kalendářů je důležité na tomto místě zmínit ostatní verze kalendářů a to jak 

jazykové tak jiná vydání – malé/velké, regionální apod., případně vztah 

popisovaného titulu k jinému titulu nebo vydání, rozdělení a sloučení jednotlivých 

titulů apod.)

                                                       
167 id est, tj. tak jest
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- Poznámka k nakladatelským údajům 

- Poznámky k oblasti údajů fyzického popisu (často uváděn např. frontispis)

- Poznámky k obsahu (tato poznámka se v případě kalendářů používá pouze 

výjimečně, například při nutném zmínění geografické oblasti zahrnuté v přehledu 

trhů, při absenci některé z důležitých částí kalendáře nebo upozornění na velký 

podíl čistých listů ve svazcích)

- Poznámky vazbě a k dostupnosti (při digitalizaci je v některých případech k údaji 

o vazbě doplněno ISBN, tento fakt by měl být uveden v této poznámce)

- Ostatní poznámky (jakékoli další poznámky považované za důležité)

Oblast údajů o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti

Ve formátu MARC 21 je pro tuto oblast používáno pole 020 (ISBN168) a 022 

(ISSN169), ve formátu UNIMARC pole 010 (ISBN) a 011 (ISSN). Pramenem popisu 

pro tuto oblast je jakýkoli pramen. Předepsaná interpunkce je ISBN (vysvětlivka) : cena 

(vysvětlivka).

U publikací z 19. a počátku 20. století se standardní číslo ISBN ani ISSN

nevyskytuje. Pouze v některých případech je například pro účely digitalizace standardní 

číslo dodatečně přiděleno. Fakt, že bylo ISBN/ISSN přiděleno pro účely digitalizace, je 

vhodné vysvětlit v poznámce.

                                                       
168 International Standard Book Number, Národní agentura pro Českou republiku je v Národní knihovně, 

agentura na základě údajů od nakladatelů vytváří databázi ohlášených knih 

(http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkok)

169 ISSN pro propojení bibliografického záznamu monografie s digitální kopií titulu používá například 

systém Kramerius (http://kramerius-info.nkp.cz/)
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Příklady kompletního bibliografického záznamu ve formátu ISBD:

Česká stráž. Kalendář českých menšin na rok 1894 pro Český jih. -- V Praze : F. Šimáček, 

1894. -- 132 s. : il., portréty ; 25 cm. -- V r. 1894 vyšel kalendář v 5 verzích (Český jih, 

Plzeňsko, České rudohoří, České středohoří, Orlické hory), jednotlivé verze se liší pouze 

s. 117-126 -- Složený frontispis -- (Váz.)

Komenský : kalendář českých evangelíků na rok Páně 1918 : spojené kalendáře Orloj [a] 

Hus. -- V Praze : Společným nákladem Spolku Komenského v Praze a Evangelické matice, 

[1917]. -- [30], 111 s. : il., portréty ; 25 cm -- Obsahuje též: Komenský : almanach na rok 

Páně 1918 -- Kalendář Komenský vznikl spojením kalendářů Orloj (roč. 46) a Hus 

(roč. 26), ale vyšel pouze r. 1918 -- (Brož.)
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3.3. Seriálové zpracování

Monografické zpracování kalendářů se řídí standardy ISBD170, a částí určené 

pro popis pokračujících zdrojů ISBD (S)171. Seriálové zpracování kalendářové produkce je 

vhodné ve většině případů. Jednotlivé ročníky, které se od sebe neliší, se tímto způsobem 

dostanou k sobě a propojí se všechny svazky jedné řady kalendářů. Seriálový způsob 

popisu lze podle mého názoru použít i přesto, že pro popis knižní produkce 19. století se 

ve většině případů používá monografický způsob. Mnoho poznámek, které je vhodné 

v záznamu uvést, by se opakovaly v záznamech většiny ročníků.

Nevýhodou tohoto způsobu zpracování je složitost bibliografických záznamů 

a nutná stručnost v poznámkách. Proto je důležité zvážit, které informace jsou důležité 

z hlediska celku a které jsou důležité pouze pro jednotlivé ročníky. U informací 

vztahujících se k jednotlivým ročníkům je nutné zvážit, zda by v bibliografickém záznamu

nepůsobily přílišné zahlcení a rozdrobení záznamu. V případě zpracování záznamů 

do automatizovaných knihovnických systémů je většinou možné poznámky, týkající se 

pouze některého z exemplářů, zapsat přímo do poznámky k dané jednotce.172

Podle ISBD(S) dělíme bibliografický popis seriálových dokumentů na tyto oblasti:

Údaje o názvu a odpovědnosti

Údaje o vydání

Údaje o číslování

Nakladatelské údaje

Údaje fyzického popisu

Údaje o edici (u kalendářů se nevyskytuje)

Poznámky

Údaje o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti

                                                       
170 ISBD - International Standard Bibliographic Description

171ISBD(S) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové dokumenty

172 Tato poznámka je většinou vázána na čárový kód přiřazený dané popisné jednotce
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Mezi jednotlivými oblastmi popisu je podle standardů ISBD interpunkce: “. — “ [tečka 

mezera dlouhá pomlčka mezera], dlouhou pomlčku je možné nahradit dvěma krátkými 

pomlčkami. Tato interpunkce je ve většině případů doplněna knihovnickými systémy 

automaticky.

Údaje o názvu a odpovědnosti

Ve formátu MARC 21 jsou pro tuto oblast používána pole 245 (hlavní název) 

a 246 (variantní názvy, jejich typ je určen použitím příslušných indikátorů), 100 (primární 

autorská odpovědnost, autor v hlavním záhlaví, u kalendářů výjimečně), 

700 (sekundární/alternativní autorská odpovědnost, autor ve vedlejším záhlaví). 

Ve formátu UNIMARC jsou to pole 200 (hlavní název) a pole 51X, 52X, 53X (variantní 

názvy), 700 (primární autorská odpovědnost), 701 a 702 (sekundární / alternativní autorská 

odpovědnost). Předepsaným pramenem popisu pro tuto oblast je titulní stránka dokumentu. 

Předepsaná interpunkce v této oblasti je ve většině případů: Hlavní 

název_:_podnázev_/_údaj o odpovědnosti [Hlavní název mezera dvojtečka mezera

podnázev mezera lomítko mezera údaj o odpovědnosti].

Jako hlavní název seriálového záznamu se uvádí název prvního sešitu seriálu. 

V případě kalendářů z 19. století se většinou jedná zároveň o hlavní záhlaví záznamu. 

Pokud dojde k nevýznamné změně názvu, uvedou se tyto nové názvy jako vedlejší záhlaví, 

vždy ale s poznámkou o rozmezí let, ve kterých titul daný název nesl. Každý název se 

doplní o příslušný podnázev. V názvu, případně podnázvu, se vynechá označení 

kalendářního roku (případně číslo ročníku) a nahradí se výpustkou (…). Při zpracování 

záznamů v automatizovaném knihovním systému je vhodné zvážit uvedení podnázvu nebo 

části názvu jako selekční údaj. Při uvádění mnoha podobných názvů by došlo k zahlcení 

rejstříku knihovního katalogu.

Údaje o odpovědnosti se u kalendářů z 19. století ve většině případů neuvádějí, 

protože se až na výjimky jedná o editory. V případě autorských kalendářů nebo kalendáře, 

kde je editorovo jméno součástí názvu, se tento údaj uvede. Jméno autora se pak uvádí

do hlavního záhlaví, editora do vedlejšího.
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Kromě názvů z titulní stránky se samozřejmě uvádí obálkové, hřbetní, alternativní

a souběžné názvy podle pravidel AACR2R.

Příklady:

Název: Pečírkův Národní kalendář velký na rok obyčejný ... 

Variantní název: Název od r. 1866: Pečírkův Národní kalendář na rok obyčejný ...

Variantní název: Název od r. 1870: Pečírkův Národní kalendář na obyčejný rok ...

[Josef Pečírka bude uveden ve vedlejším záhlaví jako editor, část názvu Národní kalendář 

a obyčejný rok … bude uvedena selekčně]

Název: Luah li-šenath ... šenath ha amim ... = Prager israelitischer 

Volkskalender für das Jahr der Welt ...

[souběžný název bude uveden též selekčně]

Název: Novoročenka : kapesní kalendář na obyčejný rok ...

[podnázev bude uveden též selekčně]

Údaje o vydání

Ve formátu MARC 21 je pro tuto oblast používáno pole 250, ve formátu 

UNIMARC pole 205. Předepsaným pramenem popisu pro údaje o vydání je titulní stránka. 

Pro snazší rozlišení jednotlivých vydání jednoho titulu uvádíme u kalendářů označení 

vydání i v případě, kdy na titulní stránce není a podaří se ho zjistit jiným způsobem. 

V těchto případech ale údaj uzavřeme do hranatých závorek.

U kalendářů je údaj vydání často součástí názvů, obálkových nebo hřbetních názvů. 

V některých případech je možné větší a menší vydání rozeznat pouze podle rozsahu 

jednotlivých exemplářů. Regionální vydání jsou někdy rozeznatelná pouze podle oblasti 

zahrnuté v přehledu trhů, v záhlaví a/nebo zápatí na přídeští nebo první straně složky. 

Pokud je údaj o vydání převzat z jiného zdroje, než je na první pohled zřejmé, je vhodné 

uvést zdroj tohoto údaje do poznámky.
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Pokud se setkáme s tím, že se údaj týká pouze jednoho ročníku, uvedeme tento údaj 

do poznámky, nikoli do údajů o vydání. Většinou tato situace nastane v případě vydání 

po zásahu cenzury. Použití tohoto údaje v poznámce nevylučuje použití jiného údaje 

o vydání.

Příklady:

Název: Menší národní kalendář na rok obyčejný ...

Údaj o vydání: [Menší vyd.]

Název: Národní kalendář na rok obyčejný ...

Údaj o vydání: [Velké vyd.]

Poznámka: Současně vycházelo malé vyd. se stručnějším obsahem, větší a menší 

vydání neoznačena, patrno pouze podle rozsahu

Údaje o číslování

Ve formátu MARC21 je pro tuto oblast používáno pole 362, ve formátu 

UNIMARC pole 207. Předepsaným pramenem popisu je titulní stránka, obálka, hlavička, 

tiráž a ostatní preliminária. Údaje o číslování se nevztahují pouze k popisovaným 

exemplářům, ale k celému titulu. Doplnit chybějící ročníky do této oblasti lze ale pouze 

v případě, kdy je spolehlivě zjištěno, že doplněné ročníky skutečně vyšly. V případě, kdy 

jsou údaje o čísle ročníku pouze u některých svazků, lze tyto v hranatých závorkách 

doplnit. Tento fakt je vhodné vysvětlit v poznámce. Pokud je ve svazku uvedeno dvojí 

číslování, případně dojde v průběhu vydávání ke změně číslování, je nutné uvést všechny 

údaje.

V některých případech není číslem ročníku označen žádný svazek popisovaného 

titulu. V těchto případech se do oblasti údajů o číslování uvede rok uvedený v názvu.

Případné chyby v číslování je vhodné uvést v poznámce.



132

Příklady:

Údaj o číslování: R. 1852-r. 1863

Údaj o číslování: [Roč. 1  (1858)]-roč. 46 (1903)

Poznámka: Čísla ročníků v knihách až od roč. 3 (1860)

Údaj o číslování: [Roč. 15 (1832)]-roč. 48 (1865); Nového wydánj roč. 1 (1851)-roč. 15

(1865)

Poznámka: Rok vyd. 1. roč. odvozen podle roč. 35 (1853), do roč. 35 (1853) 

ročníky v knihách nečíslovány

Poznámka: Roč. 38 (1856) chybně označen jako roč. 36, následující ročníky v této 

řadě pokračují, kalendáře na rok 1864 a 1865 označeny roč. 47 a 48 

(spr. 46 a 47),

Nakladatelské údaje

Ve formátu MARC 21 je pro tuto oblast používáno pole 260, ve formátu 

UNIMARC pole 210. Předepsaným pramenem popisu je titulní stránka, obálka, hlavička, 

tiráž a ostatní preliminária. Předepsaná interpunkce pro tuto oblast je: Místo vydání :

Nakladatel, Roky vydání (Místo tisku : Tiskař) [Místo vydání mezera dvojtečka mezera

Nakladatel čárka mezera Rok vydání mezera kulatá závorka Místo tisku mezera dvojtečka 

mezera Tiskař čárka mezera Rok výroby kulatá závorka].

Nakladatelské údaje se uvádí přesně podle pramenů popisu, včetně případné fráze. 

V automatizovaných knihovních systémech lze uvést nakladatele též ve standardizovaném 

tvaru. Tento standardizovaný tvar se nezobrazuje, ale je selekční. V případě, kdy je 

v předepsaných pramenech popisu uvedeno více míst vydání a nakladatelů, uvedou se 

jména všech.

Stejná pravidla platí pro uvedení distributora a tiskaře. Místo distribuce a tisku se 

uvádí pouze v případě, kdy se liší od místa vydání nebo je míst vydání více a místo 

distribuce/tisku je pouze jedno z nich. Hlavně u kalendářů ze začátku 19. století bývá 

na místě nakladatele uveden pouze tiskař, v tomto případě se uvede tiskař na místě 

nakladatele. Pokud je ale na titulní stránce uvedeno Nákladem vlastním a není zřejmé, kdo 
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kalendář vydal, uvede se zde [s.n.].

Změny v nakladatelských údajích se zaznamenají v poznámce s návěštím Dočasný 

nakl. a Poslední nakl. V prvním výskytu těchto údajů se uvádí rozmezí roky vydání 

kompletně celého titulu. V dalších výskytech se pak uvádí pouze roky, kdy byl titul 

vydáván nakladatelem zmíněným v příslušném výskytu. V automatizovaném 

knihovnickém systému mohou být tyto údaje vyplňovány do opakovaných polí 

pro nakladatelské údaje. Při zobrazení záznamu ve formátu ISBD systém generuje tyto 

údaje do poznámek.

Pokud není některý z nakladatelských údajů uveden a lze ho zjistit jiným 

způsobem, je vhodné ho uvést a do poznámky zaznamenat zdroj této informace. V případě, 

kdy nelze určit místo vydání je nutné určit alespoň zemi vydání. V těchto případech se 

uvádí [Česko] pokud je země vydání známa a [Česko?] pokud se jedná o odhad. Pravidla 

sice připouští uvedení zkratky [S.l.] pro případ, kdy nelze ani odhadnout zemi vydání, je 

ale vhodné se této zkratce pokud možno vyhnout. Pokud chybí jméno nakladatele i tiskaře, 

uvede se zkratka [s.n.].

Příklady:

Nakl. údaje: In Winterberg : J. Steinbrener'sche Verlagsanstalt, [1887-1935]

Poznámka: Dočasný nakl.: 1900-1903 : Winterberg ; Wien ; und New York : 

J. Steinbrener ; In Neisse : H. Musshoff (F. Huch's Buchhandlung) ; 

In Straßburg : Th. Schaumann. -- Poslední nakl.: 1904-1935 : 

Winterberg ; Wien ; und New York : J. Steinbrener.

Nakl. údaje: W Brně : Wytisstěno u Jos. Giř. Traßlera, [1796?-1833]

Poznámka: Poslední nakl.: 1809-1833 : W Brně ; a Opawě : Wytisstěný 

a k dostánj u Jos. Giř. Trasslera
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Údaje fyzického popisu

Ve formátu MARC 21 je pro tuto oblast používáno pole 300. Ve formátu 

UNIMARC je toto pole 215. Předepsaným pramenem popisu je kalendář jako takový. 

Předepsaná interpunkce je Rozsah ; Rozměr [Rozsah mezera středník mezera Rozměr]. 

Volitelně je možné uvést též údaj o ilustraci, při seriálovém popisu ale není vhodné tento 

údaj uvádět a to z toho důvodu, že údaj o ilustracích je možné vztáhnout vždy pouze 

ke konkrétní jednotce a ne k celému titulu.

V této oblasti se uvede počet čísel seriálu, nikoli počet exemplářů v katalogizující 

instituci doplněný o rozměr, případně rozmezí všech v průběhu vydávání se vyskytujících

rozměrů. Pokud z nějakého důvodu nelze určit počet čísel seriálu, uvedou se dvě 

mezery173. 

Příklady:

Údaje fyzického popisu: 3 sv. ; 21 cm

Údaje fyzického popisu: __sv. ; 12-17 cm

Poznámky

Ve formátu MARC21 jsou pro tuto oblast používána pole 5XX, ve formátu 

UNIMARC pole 300. Předepsaným pramenem popisu pro oblast poznámek je jakýkoli 

dostupný pramen v dokumentu i mimo něj. Případný jiný zdroj než samotný popisovaný 

dokument je vhodné specifikovat. Předepsaná interpunkce mezi jednotlivými poznámkami 

je stejně jako mezi jednotlivými oblastmi “. — “ [tečka mezera dlouhá pomlčka mezera].

Pořadí poznámek se řídí podle jejich obsahu a je následující:

- Údaj o periodicitě (tato poznámka je povinná v případě, kdy není zmíněna v oblasti 

o názvu a odpovědnosti)

- Poznámky k oblasti údajů o názvu a odpovědnosti (na tomto místě je u kalendářů 

                                                       
173 Například knihovní systém Aleph nedovolí zapsání dvou mezer, v NK je proto nastaveno místo dvou 

mezer použití znaků ^^. Při zobrazení záznamu ve formátu ISBD jsou ale tyto znaky nahrazeny dvěma 

mezerami.
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nutné uvést poznámku ve znění: Součástí názvu/podnázvu je označení kalendářního 

roku)

- Poznámky k oblasti údajů o vydání a k bibliografické historii seriálu (u kalendářů je 

důležité na tomto místě zmínit ostatní verze kalendářů a to jak jazykové tak jiná 

vydání – malé/velké, regionální apod., případně vztah popisovaného titulu k jinému 

titulu nebo vydání, rozdělení a sloučení jednotlivých titulů apod.)

- Poznámky vztahující se k oblasti údajů o číslování (do tohoto typu poznámek patří 

údaj o nepravidelnostech v číslování, přerušení vydávání titulu, případně údaj 

o přílohách kalendářů)

- Poznámka k nakladatelským údajům (zde je možné uvést nevýznamné změny 

v nakladatelských údajích jako například změny tiskaře nebo místa vydání 

bez současné změny nakladatele)

- Poznámky k oblasti údajů fyzického popisu

- Poznámky k oblasti údajů o edici (u kalendářů se nevyskytuje)

- Poznámky k obsahu (tato poznámka se v případě kalendářů používá pouze 

výjimečně, například při nutném zmínění geografické oblasti zahrnuté v přehledu 

trhů, při absenci některé z důležitých částí kalendáře nebo upozornění na velký 

podíl čistých listů ve svazcích)

- Poznámky k ISSN a k údajům o dostupnosti (při digitalizaci je v některých 

případech doplněno ISSN, tento fakt by měl být uveden v této poznámce)

- Poznámky vztahující se k popisovanému exempláři (v případě, kdy se seriál 

nepopisuje podle prvního čísla, se do této poznámky uvede číslo, podle kterého byl 

popis vytvořen)

- Ostatní poznámky (jakékoli další poznámky považované za důležité)

Oblast údajů o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti

Ve formátu MARC 21 je pro tuto oblast používáno pole 020 (ISBN) a 022 (ISSN), 

ve formátu UNIMARC pole 010 (ISBN) a 011 (ISSN). Pramenem popisu pro tuto oblast je 
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jakýkoli pramen. Vhodné je používat národní databázi ISSN174, která je spravována 

Národní technickou knihovnou. Předepsaná interpunkce je ISSN = klíčový název : údaj 

o dostupnosti : cena (vysvětlivka) [ISSN mezera rovnítko mezera klíčový název mezera 

dvojtečka mezera údaj o dostupnosti mezera dvojtečka mezera cena mezera závorka

vysvětlivka závorka].

U publikací z 19. a počátku 20. století se standardní číslo ISSN nevyskytuje. Pouze 

v některých případech je například pro účely digitalizace standardní číslo dodatečně 

přiděleno175. Fakt, že bylo ISSN přiděleno pro účely digitalizace, je nutné vysvětlit 

v poznámce.

Pokud je titulu přiděleno ISSN, je mu také přidělen klíčový název. Klíčový název 

se uvádí i v případě, kdy se shoduje s hlavním názvem. Přesnou podobu klíčového názvu je 

možné zjistit ve výše uvedené bázi ISSN.

Příklady kompletního bibliografického záznamu ve formátu ISBD:

Sion : kalendář na rok Páně .... -- Roč. 1 (1888)-roč. 2 (1889). -- V Pardubicích : Tiskem 

a nákladem F. & V. Hoblíka, 1887-1888. -- 2 sv. ; 24 cm. -- 1x ročně. -- Součástí podnázvu 

je označení kalendářního roku. -- Oba roč. obsahují druhou tit. s. za kalendářem 

a přehledem výročních trhů, podnázev na 2. tit. s.: almanach na rok Páně ... -- (Brož.)

Kapesní kalendář české mládeže na školní rok ... : vydání pro žáky / pořádá Josef Klika. --

Roč. 1-roč. 2. -- V Praze : Tiskem a nákladem J. Otty, [1885-1886]. -- 2 sv. ; 14 cm. --

1x ročně. -- Obálkový název: Kalendář české mládeže. -- Součástí názvu je označení 

akademického roku. -- Současně vycházelo obměněné vydání pro žákyně. -- (Váz.)

                                                       
174 International Standard Serial Number, centrum pro Českou republiku je v Národní technické knihovně 

http://www.techlib.cz/cs/295-issn

175 ISSN pro propojení bibliografického záznamu seriálu s digitální kopií titulu používá například systém 

Kramerius (http://kramerius-info.nkp.cz/)
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3.4. Analytický popis

Analytický popis kalendářů se řídí standardy ISBD176, a částí určené pro popis 

nesamostatných částí dokumentů ISBD (CP) 177. Analytický způsob zpracování není 

pro popis kalendářové produkce příliš vhodný, ale i zde najdeme výjimky. Jedná se 

například o oborové kalendáře v odborných knihovnách, případně o některé všeobecné 

kalendáře, ve kterých v době svých literárních začátků publikovali později významní 

autoři. Význam analytického zpracování může být značný též v případě regionálních 

knihoven, pro které by mohlo být zajímavé sledovat publikační činnost regionálně 

významných autorů.

Stejně jako u ostatních typů popisu je nutné dbát katalogizačních pravidel 

AACR2R a pravidel ISBD. U analytického popisu je kromě popisu vlastní části 

dokumentu (kapitoly, článku atd.) důležité přesně určit zdrojový dokument a to v rozsahu 

titulu i ročníku. Ročník je nutné určit i v případě, kdy je titul popisován seriálově.

I pokud se rozhodneme pro analytický popis, je vhodné tento popis provádět pouze 

výběrově. Všeobecně lze říci, že pro analytické zpracování je svým obsahem vhodná pouze 

zábavná či naučná část kalendáře. Pokud to není smyslem budování příslušného katalogu, 

lze i z této části kalendářů vynechat určité články, které nejsou výjimečné 

z obsahového hlediska. Jedná se například o kolkové škály nebo sazby poštovného.

Podle ISBD (CP) dělíme bibliografický popis fyzicky nesamostatných částí dokumentů 

na tyto oblasti:

Popis části dokumentu 

Spojovací prvek

Identifikace zdrojového dokumentu

Údaje o lokaci části ve zdrojovém dokumentu

                                                       
176 ISBD - International Standard Bibliographic Description

177ISBD (CP) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro fyzicky nesamostatné části dokumentů
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Popis části dokumentu vychází ze všeobecného popisu monografií. Mezi 

jednotlivými oblastmi popisu je podle standardů ISBD interpunkce: “. — “ [tečka, mezera, 

dlouhá pomlčka, mezera], dlouhou pomlčku je možné nahradit dvěma krátkými 

pomlčkami. Tato interpunkce je ve většině případů doplněna knihovnickými systémy 

automaticky. Podle Směrnice pro aplikaci pravidel ISBD na popis fyzicky nesamostatných 

částí178 je možné u analytického popisu vynechat interpunkci mezi jednotlivými oblastmi 

popisu a nahradit jí pouze tečkou a mezerou. Tato možnost ale nebyla přenesena 

do českých interpretací pravidel.

Popis části dokumentu 

Ve formátu MARC 21 jsou pro tyto údaje používána pole 245 (hlavní název), 

246 (variantní názvy) a 100 (osobní jméno - hlavní záhlaví), ve formátu UNIMARC pole 

200 (hlavní název) a 700 (primární intelektuální odpovědnost). Předepsaná interpunkce je: 

Hlavní název : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje 

o odpovědnosti [Hlavní název mezera dvojtečka mezera další názvová informace mezera 

lomítko mezera první údaj o odpovědnosti mezera středník mezera další údaje 

o odpovědnosti].

Spojovací prvek

Tento prvek slouží k oddělení popisu části dokumentu a zdrojového dokumentu. 

Oddělení těchto dvou prvků se provádí následující interpunkcí: “ // “ [mezera dvojité 

lomítko mezera], což se ve formátu ISBD zobrazuje jako odsazení na nový řádek. 

Druhou částí spojovacího prvku je označení vztahu části dokumentu ke zdrojovému 

dokumentu. Obvykle se používá In: [In dvojtečka mezera] přímo za interpunkci.

                                                       
178
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Identifikace zdrojového dokumentu

Ve formátu MAR C21 se pro tento údaj používá pole 773, ve formátu UNIMARC 

pole 032. Do těchto polí se vkládá téměř celá citace zdrojového dokumentu (údaje o názvu 

a odpovědnosti, nakladatelské údaje, údaje o standardním čísle, údaje o číslování nebo 

označení a číslo svazku a stránkové rozpětí). Pokud má titul (seriál) přidělen klíčový 

název, místo hlavního názvu se uvádí tento klíčový název. Interpunkce v této oblasti se 

neliší od interpunkce při popisu monografií. Pokud je zdrojový dokument zpracován jako 

seriálový dokument, do nakladatelských údajů zdrojového dokumentu se uvede pouze 

konkrétní ročník seriálu.

Předepsaná interpunkce pro tuto oblast je: Hlavní název : další názvová informace /

první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. -- Označení vydání. -- První místo 

vydání : první nakladatel, datum vydání. -- Standardní číslo. -- Údaje o číslování nebo 

označení a číslo svazku, stránkové rozpětí [Hlavní název mezera dvojtečka mezera další 

názvová informace mezera lomítko mezera první údaj o odpovědnosti mezera středník 

mezera další údaje o odpovědnosti tečka mezera dlouhá pomlčka mezera Označení vydání

tečka mezera dlouhá pomlčka mezera První místo vydání mezera dvojtečka mezera první 

nakladatel čárka mezera datum vydání tečka mezera dlouhá pomlčka mezera Standardní 

číslo tečka mezera dlouhá pomlčka mezera Údaje o číslování nebo označení a číslo svazku

čárka stránkové rozpětí].

Údaje o lokaci části ve zdrojovém dokumentu

Tato oblast údajů je totožná s posledními údaji předcházející části, tj. Údaje 

o číslování nebo označení a číslo svazku a stránkové rozpětí. Specifikuje se zde 

ročník/číslo seriálu a stránkové rozpětí popisovaného článku.

Příklady kompletního bibliografického záznamu ve formátu ISBD:

Důležitější zákony zemské a říšské, pak nařízení z r. 1891 a z prvního půlletí r. 1892. 

In: Kalendář českých právníků. -- Praha : Všehrd, 1892. -- Roč. 3, s. 15-32.
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Stanovy spolku českých obchodních cestujících v Praze.

In: Kalendář českých obchodních cestujících. -- Praha : Spolek českých obchodních 

cestujících v Praze, 1895. -- s. 27-34.

Kraszewski, Józef Ignacy, 1812-1887

Velký svět velkého města / novela od J.J. Kraszewského ; z polského přeložil Em.Vávra.

In: Kalendář koruny české. -- V Praze : Tiskem a nákladem Edv. Grégra, [1869]. -- Roč. 4, 

s. 17-38
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4. Závěr

Hlavním cílem rigorózní práce o knižních kalendářích bylo zmapování tohoto žánru 

z hlediska vzájemných vztahů mezi jednotlivými tituly. Dalším úkolem bylo zjistit míru 

závislosti obsahu kalendáře na struktuře čtenářů, regionu vzniku a regionu určení. 

Posledním cílem bylo navržení možných způsobů bibliografického popisu.

Pro lepší orientaci byly v této práci kalendáře rozděleny na oborové, oborové 

vydávané některým z běžných nakladatelů a všeobecné. Zatímco všeobecné kalendáře 

měly charakter knihy s krátkými beletristickými útvary, oborové kalendáře byly vydávány 

spolky nebo organizacemi a jejich obsah odpovídal zaměření spolku. V některých 

případech byly obsahem výroční zprávy spolku.

Z hlediska vztahu jednotlivých titulů jsem se zabývala jazykovými verzemi, 

regionálními verzemi a dvěma typy vydání (větší a menší). U jazykových verzí jsem 

zjistila, že zatímco na začátku 19. století se jednalo většinou o překlady, již zhruba 

od poloviny 19. století byl obsah přizpůsoben zájmu konkrétní jazykové skupiny čtenářů. 

Regionální verze byly vzhledem k působnosti českých nakladatelů poměrně vzácné, 

většinou měly stejný obsah s rozdílnou oblastí zahrnutou v přehledu trhů. V Čechách 

vycházela koncem 19. století poměrně velká skupina titulů kalendářů, které na první 

pohled vypadaly jako regionálně zaměřené, vycházely ale s totožným obsahem, ke kterému 

byl v některých případech přidán článek týkající se v názvu zmíněného regionu. Větší 

a menší vydání byla většinou obsahově stejná vydání s několika vynechanými položkami 

v obsahu menšího vydání.

Při bibliografickém popisu se setkáváme s několika problémy, jazykově jiné než 

české kalendáře nejsou obvykle zahrnuty v publikovaných bibliografiích. Vzhledem 

k velmi časté podobnosti názvů jednotlivých titulů docházelo k jejich vzájemné záměně 

v lístkových katalozích knihoven, čemuž přispěla i tehdy používaná pruská katalogizační 

instrukce, konkrétně pravidlo řídícího substantiva.

V závislosti na typu vytvářeného katalogu lze kalendáře zpracovávat jako 

monografie, seriály nebo uplatnit analytický popis. Seriálový popis je vhodný pro většinu 
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titulů, odpadne tím zahlcení rejstříků katalogu mnoha opakujícími se názvy. Nevýhodou 

seriálového zpracování je relativní strohost záznamů, kdy nelze zaznamenat podrobné 

údaje týkající se konkrétních ročníků, na titul musíme v tomto případě nahlížet jako 

na celek. Poznámky týkající se konkrétních ročníků lze zaznamenat při monografickém 

způsobu popisu, ten je ale vhodný pouze pro kalendáře vycházející pouze jeden rok nebo 

pro kalendáře, jejichž jednotlivé ročníky se liší tak výrazně, že by zaznamenání těchto 

údajů tvořilo záznam nepřehledným. Posledním možným způsobem popisu je popis 

analytický, který je pro popis kalendářové literatury nejméně vhodný. Opodstatnění má 

pouze v případě budování speciálního katalogu, pro který jsou důležité údaje o oboru nebo 

tvorbě konkrétních, například regionálně významných, autorů. 
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