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ANOTACE

Záměrem mé bakalářské práce je čtenáři přiblížit historii knihy jakožto nosiče
veškerého vědění našich předků, kteří se prostřednictvím tohoto média snažili zachovat
své vědomosti, a ty následně předávat svým potomkům. Nejednalo se pouze o technické
vědomosti, které by následujícím generacím usnadnili život, ale také o duševní
vlastnictví, o myšlenky velkých myslitelů nejen z dob starého Řecka, ale i z dob
pozdějších. Jedním z cílů je přiblížit i nezaujatému čtenáři historii knihy od dob našich
předků až po současnost. Vždyť každý vášnivý čtenář dříve nebo později začne
přemýšlet o tom, kdy vznikla první kniha a jak vypadal ten člověk, který ji přivedl
na svět. Zda se jednalo o učence nebo jen obyčejného člověka, který svázal několik
popsaných stran dohromady. A jak bude kniha ve svém vývoji pokračovat? Klasickou
knihu, jak ji známe již od nepaměti, začíná bohužel vytlačovat fenomén knihy
elektronické. Ta se však svým uměleckým zpracováním těžko může rovnat knize
klasické, ještě tiskařskou barvou vonící. Kniha není tvořena jen svým obsahem, ale
zároveň je i uměleckým dílem. To platilo zejména v období středověku, kdy byly knihy
skutečně spíše uměleckými díly. Na jejich výrobě se podílelo několik řemeslníků
a umělců a výroba takové knihy trvala několik měsíců, ba i let.
Cílem bakalářské práce je zveřejnění základních znalostí nejen o historii knihy
a o tom, co našemu světu jeden z největších vynálezů lidstva přinesl, ale také o knize
jako o uměleckém dílu, kterým bezesporu je. Vždyť když v knihovně náhodně
uchopíme knihu do ruky, nejdříve nás, jakožto nezaujatého čtenáře, zaujme její vazba.
Barva vazby, výzdoba a zpracování. Až poté knihu otevřeme a začneme se zabývat
obsahem.

Klíčová slova:
-kniha, knižní vazba, výroba papíru

ABSTRACT
The main objective of my bachelor’s thesis is to introduce the history of books as
bearers of all knowledge of our ancestors, whom by using such tool hoped
to preserve their wisdom to their ofsprings. The point was not only to bring the technical
knowledge to ease the life of the future generations, but also to pass on the spiritual
substance such as the ideas of the great philosophers of old Greece or later eras. One of
the objectives is to provide an insight of books' history from the times of our ancestors
till now even to a lay person. After all, every avid reader at one point starts to wonder,
when perhaps was the first book 'born' and who was the person bringing it to life.

Whether it was an educated man or just an ordinary individual who put together few
written pages. The question also is, what is the future holding for books? The typical
book, as we know it, is slowly being taken over by the phenomena of an electronic
book. However, such a book can hardly compete with a classical book freshly smelling
with ink. A book is not only made of its contents, but it is also a form of art. This fact
was especially correct during the Middle Ages when the books were results of work
of several craftsmen and artists. Such manufacture then took months or even years
to complete.

The aim of this bachelor’s thesis is to publish overall information about the history
of books and about the benefits which were brought to us by their invention. Emphasis
is also given to books as the art forms which they truly are. After all, when we randomly
take a book from a library's shelf, we are first drawn to its cover, its colour, decoration
and the quality of craftsmanship. After this, we finaly open the book and start with its
contents.
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- the book, the bookbinding, the production of paper
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ÚVOD

Byl bych rád, kdyby má bakalářská práce mohla být základním vodítkem pro
toho, kdo by se chtěl dozvědět více z dlouhé historie knihy. Muselo se udát spousta věcí
a uběhnout spousta let než kniha, jak ji známe dnes, spatřila světlo světa. První pokusy
zanechat zprávy o sobě se objevují před 10 000 lety, kdy naši předkové měli potřebu
se výtvarně projevit na stěny jeskyní. Třeba chtěli svými malbami dalším generacím
sdělit, jaký měli lov, s jakými zvířaty se setkávali a jaké bohy uctívali. Vše pokračovalo
vynálezem písma, jímž se člověk spíše než řečí odlišuje od zvířat. Přitom i zvířata
se mezi sebou dorozumívají. Díky vzniku písma se již příběhy nemusely předávat mezi
lidem pouze ústně. Každý z vypravěčů si mohl příběh poupravit, ale od jisté doby jsou
příběhy neměnné a zachované v původní verzi pro další pokolení. Písmo se nejdříve
tesalo do kamenů nebo rylo dláty do hliněných destiček, jenže tato činnost se jevila jako
velice zdlouhavá. Následovalo zapisování na papyrusové nebo pergamenové svitky.
V

této

době

se

také

objevují

první

tzv.

knihovny.

Byly

to

místnosti,

ve kterých se knihy skladovaly. Pergamenové svitky byly nahrazeny kodexem, což
je svázaná kniha se hřbetem a stránkami. Později se k výrobě začal používat papír, který
knihu zlevnil. Vynález knihtisku poté knihu přiblížil široké veřejnosti.
Kniha v současné době ustupuje do pozadí, protože zejména mladší generace
dává přednost čerpání informací v elektronické podobě, a knihou, kterou považují
za překonaný fenomén, téměř opovrhují. Vždyť kolik lidí z mladé generace si ještě
vezme do ruky knihu, otevře ji a začte se do jejího obsahu? A kolik z nich se pozastaví
nad jejím zpracováním? Pro mladší generace je to pouze kniha. Ta jednoduchá věc
skládající se z papírových stránek, které jsou svázány a vloženy do přebalu.
Co je to proti jejich složitým počítačům, tabletům, chytrým telefonům a ostatní
současné elektronice, skládající se z bezpočtu součástek. Z této generace si snad už jen
málokdo uvědomuje, že lidstvo za svoji vyspělost vděčí právě knihám, ve kterých jsou
uchovány vědomosti a moudrost našich předků.
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Jan Amos Komenský ve své řeči před otevřením nové školy v uherském
Blatném Potoku roku 1650 pravil: „Řekl jsem, že kdo se chce stát vzdělaným, musí
si nad zlato a stříbro vážit knih. A právem. Knihy ho totiž mohou přivést k cíli jeho
tužeb, nikoli zlato a stříbro. Co má tedy raději chtít? Hladový jistě raději chce chléb než
zlato, slepý mast na oči než stříbro, smrtelně nemocný léky než poklady. K ničemu
by nebylo pole, kdyby se nedostávalo semen, k ničemu by nebyly včely, kdy by nebylo
zahrad a luk, kdy by sbírali med, k ničemu by nebyli mravenci, kdyby nebylo polí,
na nichž by hledali potravu. A k ničemu by nebyly oči, kdyby se nebylo nač dívat,
k ničemu by nebyl čich, kdyby nebylo vůní, k ničemu by nebyly uši, kdyby nebylo zvuků
atd. K ničemu by nebyl ani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které poskytují
dobré knihy plné dobrých pravidel, příkladů, mravů, zákonů a náboženství. Knihy jako
nejvěrnější přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně, jasně a bez
přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako
upřímné nám předvádějí i věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodní je moc,
vznešenost a přímo jakási božskost knih. Kdyby nebylo knih, byli bychom všichni úplně
nevzdělaní, protože bychom neznali minulost, neměli bychom vědomosti o věcech
božských ani lidských. A kdybychom nějaké vědomosti měli, byly by to báje proměněné
tisíckrát v něco jiného těkavou nestálostí ústního podání. Jaký božský dar věnovaný
lidské mysli jsou tedy knihy! Nic většího nad ně nemohlo být dopřáno pro život paměti
a úsudku! Nemilovat je znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však
znamená stávat se hlupákem. A to je urážka Boha Stvořitele, který chce, abychom byli
jeho obrazem. Varujme se tedy toho! S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo
školu, bez knih pak nikdo nenabývá učení ani ve škole. Jestliže tedy milujeme školy,
milujeme i knihy, duši škol. Neboť nejsou-li školy oživovány knihami, jsou mrtvy.“
(Kneidl; str. 6, Praha 1989)

V didaktické části této práce dávám prostor výtvarnému vyjádření a prezentuji
v ní dílka žáků mateřské školy obce Dolní Studénky. V těchto kresbách žáci vyjadřují
svou představu výzdoby přebalu oblíbené knihy.
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1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Definice pojmu kniha
Kniha se řecky nazývá biblos. Název je odvozen od látky - lýka, na kterou
se původně psávalo. Latinsky se kniha nazývá liber, přičemž se jedná, stejně jako
u Řeků, o pojmenování látky, na kterou se původně psalo. České slovo kniha
je nejasného původu. V češtině se toto slovo vyskytuje již od 14. století. Podle dvou
severských slavistů Fina Jooseppi Julius Mikkola ( 1866-1946 ) a Dána Holgera
Pedersena ( 1867-1953 ) slovo kniha bylo převzato z asyrštiny, ze slova “kunukku“, což
znamená pečeť. Slovo se z asyrštiny stěhovalo do arménštiny, do turečtiny a odtud
do řeči slovanské. Jednotné číslo slova – kniha, dříve vyjadřovalo jednotlivou
písemnost, list, spis a vše, co bylo psané. Množné číslo – knihy, značilo sbírku nebo
úhrn takových částí. Od 16. století jednotné číslo slova kniha vytlačilo množné číslo
knihy. Množné číslo knihy se v novočeštině udrželo ve výrazu modlitební knihy. (volně
přejato z knihy Kniha její vznik, vývoj a rozbor - TOBOLKA, Orbis – Praha 1949)
Kniha je svazek slepených nebo sešitých, skládaných archů papíru nebo listů
papíru, kartónu, pergamenu nebo jiného materiálu s vazbou, vložených do desek. Kniha
prošla během své existence tisíciletým vývojem, od podoby psané přes tištěnou
až po, pod tlakem současných technologií, podobu elektronickou.

1.2 Historie a vznik písma
Mluvíme-li o knize, je také záhodno se zmínit o písmu, jenž dává knize
vzniknout. Písmo prošlo dlouhým a složitým vývojem, než nabylo dnešní podoby.
Je obtížné stanovit, ve které fázi vývoje člověk začal sdělovat své myšlenky tímto
způsobem. Ne u všech národů se tak dělo ve stejnou dobu, ale dělo se tak zhruba
ve stejném stádiu vývoje. Na začátku vývoje písma stojí tzv. upamatovací značky, které
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ostatním členům naznačovaly, jak se mají zachovat. Mohlo jít například o nepotřebný
šíp, který ostatním členům skupiny ukazoval směr, jakým se mají vydat.
Nejstarším zachovaným druhem sdělení z prehistorické doby jsou malby
na stěnách jeskyní. Často nejde přesně určit, zda se jedná o obraz, tedy umělecký projev,
nebo o sdělení, které je vyjádřeno piktogramem. V některých případech se oba tyto
záměry prostupují. Tyto kresby známe zejména z jihoevropských jeskyní Altamira,
Luscaux, Laugerie-Basse, z Jämtlandu ve Švédsku a jiných míst. Řada těchto
vyobrazení má magický nebo kultovní význam, který nám do dnešní doby uniká. Tyto
kresby byly tvořeny především popelem nebo barevnými hlinkami, které byly
smíchány s vodou, případně s tukem. Takto upravené barvy byly poté nanášeny na stěny
jeskyní, a to jak rukama, tak i primitivními štětci.

Obrázek č. 1 Paleolitická nástěnná malba koně z jeskyně Lascaux ve Francii 1)

1

Obrázek č. 1 Paleolitická nástěnná malba - http://www.quido.cz/objevy/archeologie.htm
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Za dalšího předchůdce písma považujeme písmo uzlové neboli „kipu“. Každé
kipu se skládá z hlavní šňůry, ke které jsou navázány šňůry vedlejší. Na těchto
se nachází různě vázané uzly, od jednoduchých až po mnohonásobné. Jednotlivé šňůry
se liší i barvou. Některé z těchto kipu měly funkci kalendáře. Tento druh písma byl
používán zejména ve Střední a Jižní Americe a Španělé jej poznali v říši Inků.
V Mexiku a Peru byli v úřadech zaměstnáni cvičení pletači uzlů, kteří tam také zastávali
funkci pozdějších písařů.
Nejstarší písmo kulturních národů vzniklo kolem roku 4000 před naším
letopočtem, přičemž vznik písma probíhal v několika oblastech současně, z důvodu
podobných zeměpisných a podnebních podmínek těchto míst. Jedná se zejména
o meziříčí řek Eufrat a Tigrid v dnešním Iráku a o poříčí Nilu v Egyptě. Dále poté
o údolí Žluté řeky (Cuuang – che) a Veliké řeky ( Jang-c´-t´iang) v Číně. Nejstarší
čínské písemné památky, které jsou datovány do období cca 1300 let před naším
letopočtem, se zachovaly na kostech a želvích krunýřích. Nás budou z pohledu
Evropana zajímat písma, která vznikla v Mezopotámii a Egyptě. Právě tato písma jsou
považována za prapůvod písma evropského, používaného zde dodnes. Mezi odborníky
stále panují spory o tom, které písmo je starší, zda egyptské hieroglyfické nebo
sumerské,

jež

bylo

písmem

Mezopotámie.

Hieroglyfický

systém

písma

je velice komplikovaný, neboť se v něm používá přes sedm set různých znaků.
Hieroglyfy se psaly zleva doprava, zprava doleva, ale i shora dolů, přičemž orientací
znaků se určoval a měnil význam textu. Obecně se dají znaky egyptského písma rozdělit
do tří skupin.
Do první skupiny můžeme zařadit ideogramy. Jde o znaky, jež si ponechaly svoji
původní hodnotu, přičemž jeden znak se rovná jednomu slovu. Další skupinou znaků,
kterou Egypťané využívali, byly fonogramy. To jsou znaky, které již mají fonetickou
hodnotu a představují jednu hlásku nebo skupinu hlásek. Poslední skupinu tvořily
determinativy. Šlo o specifický počet znaků, které nemají žádnou fonetickou hodnotu,
a přesto mohou ovlivnit výslovnost. Tyto znaky plnily upřesňující funkci v případech,
kdy se různá slova psala stejně. Determinativ, jako poslední znak, upřesňoval význam
slova. Egypťané své písmo tesali do kamene a někdy jej i barvili. Obecné užívání písma
11

bylo v Egyptě usnadněno vynálezem papyru a jeho úpravou do svitků. K tomuto došlo
někdy v době od roku 2200 – 1500 před naším letopočtem. Vynález papyru hrál
významnou roli pro pozdější vývoj písma a knihy.

Obrářek č. 2 Ukázka Egyptského písma2)
Mezopotámie je spojována s nejstaršími civilizacemi světa, se slavným
Babylonem či mocnou říší Asyřanů. Písmem těchto civilizací se stalo písmo klínové.
Jeho název je odvozen od jeho tvaru, neboť užívané znaky připomínají klínky. Jedná
se o několik písemných systémů, včetně logoslabičných, slabičných a abecedních.
Klínovým písmem bylo zaznamenáváno několik jazyků starobylých vyspělých kultur.
Prvním klínovým písmem, z něhož se odvodila ostatní klínová písma, byla sumerština.
Klínové písmo se vyvinulo z jiného početního systému, který byl používán již o 5000
let dříve. Jednalo se o početní systém, který se uchovával na hliněných tabulkách
v Mezopotámii již od roku 8000 před naším letopočtem. Tento systém obsahoval
2

Obrářek č. 2 Ukázka Egyptského písma - http://www.egyptia-d-m.estranky.cz/fotoalbum/pismohieroglify/pismo-hieroglify/
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značky, které se vyrývaly dřevěným rydlem do vlhké hlíny. Popsané tabulky se poté
nechaly vyschnout, nebo se vypalovaly. Hliněných tabulek se značkami se používalo
v obchodním styku. Každá značka představovala určitý druh zboží, přičemž tyto značky
ještě nebyly písmem ve smyslu, jak jej chápeme v dnešní době. Později se z těchto
značek vyvinulo klínové písmo používané v Mezopotámii. Zde se také objevují
tendence spojit větší počet hliněných tabulek k sobě kovovými kroužky, čímž vznikají
jakési první knihy. Tabulky měly vysokou trvanlivost, proto se jich velké množství
dochovalo až do současnosti. Nejranější ukázky mezopotamského písma můžeme najít
již z období 4000 let před naším letopočtem. Sumerský písemný systém se neustále
vyvíjel. Původní směr písma byl shora dolů, ale z neznámého důvodu se kolem roku
3000 před naším letopočtem změnil na zleva doprava.

Obrázek č. 3 Sumerské klínové písmo

3

3)

Obrázek č. 3 Sumerské klínové písmo - http://www.lingvistika.mysteria.cz/cuneiform_sumer.htm
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O další vývoj písma se zasloužili Féničané, což byl národ mořeplavců, který
sídlil v místech dnešního libanonského pobřeží. Tito mořeplavci během svých cest
udržovali styk jak s Egypťany, tak i s Babyloňany, kteří postupně vytlačili sumerskou
kulturu. Od těchto národů přijímali různé kulturní prvky a své vlastní jednoduché písmo
vytvořili ve 13. až 12. století před naším letopočtem. Jimi vytvořená abeceda měla
22 hláskových znaků, které měly ustálené pořadí a na něž se dalo každé slovo rozložit.
Tak jako v egyptské, tak i ve fénické abecedě chyběly značky pro samohlásky. Fénická
abeceda se četla ve směru zprava doleva. Značky dostaly jednoduchý tvar a opustily
obrázkovou formu. Zajímavé je, že do dnešní doby si řada značek zachovala svou
původní podobu. Fénický vynález abecedy je bezesporu čin světového významu. Právě
z tohoto písma je odvozeno 80 procent dnes známých abecedních systémů. Fénická
abeceda se postupně, díky tomu, že Féničané byli zdatnými obchodníky, rozšířila
po celém středomoří. Známe kartaginskou nebo punskou formu z 3. až 2. století před
naším letopočtem, tak i novopunskou z 2. až 3 . století našeho letopočtu. Fénickou
kulturu i obchodní moc ve středomoří definitivně v roce 146 před naším letopočtem
vyvrátili Římané. V tuto dobu však měl již fénický vynález písma za sebou několik
století trvající vliv na písemné kultury Středomoří a Blízkého východu.
Zmínky o původu jakýchkoliv národů jsou často dochovány pouze jako pověsti,
přičemž v těchto pověstech se může skrývat mnoho tajemného, ale i pravdivého. Jedna
taková pověst nám osvětluje původu řeckého písma. V pověsti se praví, že Řeka naučil
na ostrově Thérá číst a psát fénický mořeplavec Kadmos. K pravdivé části pověsti patří,
že se Řekové naučili psát od Féničanů, kteří přišli z východu někdy kolem roku
700 před naším letopočtem. Do dnešních dnů mají některá velká písmena řecké abecedy
v podstatě stejný tvar. Nejstarší řecké nápisy jsou psány podle fénického vzoru zprava
do leva. Postupem času se řecké písmo vyvíjelo, a začalo se psát z leva doprava. Dále
se řecké písmo dostalo z ostrovů na pevninské Řecko.
Postupnou kolonizací oblastí dnešní jižní Itálie a Sicílie v 5. století před naším
letopočtem se řecké písmo dostalo k Etruskům. Etruskové jsou tajemný národ.
Do dnešní doby se vědci přou o to, odkud tento národ na území dnešní Itálie přišel.
Usuzuje se na oblast Malé Asie. Po tomto národě zůstalo pouze málo památek a ani
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Římané, kteří po nich nastoupili, nám o tomto národě ve svých dílech téměř nic
nezanechali. Etruskové nebyli pro Římany významní pouze tím, že založili Řím.
Z našeho pohledu ale zejména pro to, že Římané převzali jejich písmo, které se stalo
základem latiny.

Obrázek č. 4 Rosettská deska, obsahující totožný text zapsaný hieroglyfickým,
klínovým a latinským písmem 4)
Etruskové si písmo upravili pro svoji potřebu. Některá písmena jako b, d, g, o,
zcela vynechali, a ve svém jazyce vůbec nepoužívali. Od Etrusků se písmu naučili
Římané, poté, co je ve 3. století před naším letopočtem přemohli a nastoupili na jejich
místo. Etruský jazyk zcela zanikl až za 200 let po nástupu Římanů, kdy se zachovalo

4

Obrázek č. 4 Rosettská deska - http://www.starovekyegypt.net/pismo/img/rosettska-deska-01.php
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pouze jejich písmo. Původní etruská abeceda měla pouze 19 písmen, až postupem času,
kdy už šlo o abecedu latinskou, se počet písmen zvýšil na 21. Zprvu se latinou psalo
stejně jako Etrusky zprava do leva, nebo bustrofedonicky, což znamená, že se píše první
řádek zprava doleva, druhý řádek zleva doprava a následující řádek zase zprava
doleva a tak dále. Jedná se ovšem o přechodný způsob psaní od semitského způsobu,
k mladšímu římskému nebo řeckému.

Obrázek č. 5 Egyptský písař při práci

5)

Zatímco byla v Egyptě činnost písařů velice ceněna a jejich společenské
postavení bylo na vysoké úrovni, v Římě, v pokročilé době, byly písárny obsazovány
vzdělanými otroky, kteří psali podle diktátu. Po vpádu různých barbarských národů
do Itálie, roku 476 našeho letopočtu zaniklá Římská říše. I přesto, že byl Řím těmito
barbary poražen, tak se Římská kultura nadále zachovala a ovládla kmeny, které Řím
porazily.
5

Obrázek č. 5 Egyptský písař při práci - http://www.starovekyegypt.net/pismo/img/soukromakorespondence-34e.php
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V dobách zmatků a úpadku po pádu západořímské říše jsou tímto rozvratem
poznamenány i písmo a literatura. Některé zápisy z této doby jsou psány směsicí
kurzivy a kapitálů. V raném středověku se písmo značně modifikovalo. Svůj způsob
psaní mají i různá menší území, často i jednotlivé kláštery. Latinská řeč i písmo
přečkaly tyto katastrofy a zůstaly i v dalších stoletích nositelem vzdělanosti. K tomuto
přispěla zejména katolická církev, která se přimkla k latině a učinila z ní svou
liturgickou řeč. Po několik následujících století neexistovala jiná než latinská literatura,
která však byla pod vlivem církve zúžena pouze na přepis a výklad bible a liturgických
textů. Působením církevních hodnostářů na dvorech evropských panovníků se stala
latina na řadu století i úřední řečí, řečí listin a privilegií, dekretů a zákoníků.
V řeckém písmu má svůj původ i písmo koptické, gotské a arménské, ze kterého
v 5. století vznikla písma gruzínská a slovanská. Slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj
v 9. století při překladu bible a bohoslužebných knih využili písma, které bylo odvozeno
z řecké minuskule. Jednalo se o takzvanou glagolici. Z této se postupem času vytvořila
kyrilice, která již znala diakritická znaménka. Toto písmo se stalo písmem pravověrných
Slovanů. A zůstalo jim dodnes, i přes pokusy nahradit jej azbukou.

1.3 Materiály použité k psaní knih
Nejstarším materiálem sloužícím ke psaní, na kterém se nám dochovaly písemné
záznamy do dnešní doby, byla skála. Jak je již v počátku práce uvedeno, první malované
či psané památky odkazující na naše předky byly nalezeny v jeskyních. Zde lidé
malovali zvířata, která lovili, nebo své modly, které uctívali. Kámen jakožto materiál
vhodný pro psaní, následně používali i zástupci tehdy nejvyspělejších civilizací, jako
byli egyptské nebo mezopotámské. Zejména hrobky faraónů a vysoce postavených
úředníků a kněží, které se v Egyptě zachovaly do dnešních dnů, mají stěny bohatě
zdobeny hieroglyfickými nápisy. Tyto jsou tesány do kamene a následně barveny.
Další materiál, který naši předkové v hojné míře užívali, byly různé zvířecí kosti
a kly. O tento materiál nebyla nouze v okolí ohnišť, obzvláště v době hojnosti,
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po úspěšném lovu. Do těchto materiálů naši předci vyřezávali nebo ryli různé značky
a symboly. V dnešní době se již bohužel nedozvíme, co znamenaly. Zpočátku se jednalo
o náhodné, různě se křížící zářezy, které měly spíše estetickou úlohu. Zvířecí kosti
se nepoužívaly pouze u nás v Evropě, je známo, že i nejstarší čínské písemné památky,
které jsou datovány do období 1300 let před naším letopočtem, byly zaznamenány
na želvích krunýřích. Jako případná náhražka mohl dosti dobře posloužit i kus dřeva,
zvláště pokud byl zajímavě tvarovaný.

Obrázek č. 6 Čínské znaky vryté do kosti 6)
Naši předci, při své nevědomé tvorbě, používali i hlínu, ze které tvarovali různé
sošky, které zdobili vrypy. Postupem času se z hlíny začali cíleně vyrábět tabulky,
do kterých písaři ryli první klínové písmo. Nejstarší hliněné tabulky známe již z období
8000 let před naším letopočtem; používali se v Mezopotámii a také v Egyptě. Tabulky
byly k sobě spojeny kovovými kroužky, čímžto vznikaly první knihy. Z počátku
se jednalo zejména o obchodní záznamy. V Číně k psaní knih používali bambusová
6

Obrázek č. 6 Čínské znaky vryté do kosti - http://www.velkaepocha.sk/200710303662/Zahada-cinskychznaku.html
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prkénka, do kterých písmo vyřezávali nebo malovali lakem. Tyto taktéž spojovali
kovovými spirálami do knih. V Číně ke psaní knih používali také hedvábí a následně
papír, který se postupem času rozšířil do celého světa.
Materiály skýtající možnost popsání se různily. Například ve střední Asii
se k psaní užívalo palmového listí, jež potom v Indii sloužilo k výrobě knih. Březovou
a lipovou kůru hojně užívali k psaní v Kašmíru, přičemž březovou kůru v pozdější době
užívali také severské národy v Evropě i Severní Americe.
Dále se ke psaní používalo plátno. V Egyptě se psalo na plátno, do kterého
se zabalovali mumie. V Západní Indii se ke psaní používaly velké bavlněné svitky černé
barvy, na které se psalo bílým inkoustem. Plátno používali také Římané, kteří na něj
psali knihy právního a náboženského charakteru. Římané a Řekové k psaní používali
ještě dřevěné a voskové desky.
Později se v Egyptě i jinde ve středomoří začal používat papyrus, což je materiál
rostlinného původu. Z papyru se vyráběli nejčastěji svitky, později i kodexy. V přední
Asii byly knihy psané na pergamen, což je vydělávaná zvířecí kůže. Na pergamen
se postupem času psávalo po celé Evropě, protože se ukázal být trvanlivějším než
papyrus. Další jeho výhodou bylo, že se na něj dalo psát z obou stran. Pergamen měl
však i nevýhodu, a to, že byl příliš drahý, tudíž byl ve 13. století v Evropě nahrazen
papírem, na který se knihy píší a tisknou dodnes.

1.3.1 Papyrus
Od počátku 3 tisíciletí před naším letopočtem se k psaní v Egyptě používal
papyrus. Od konce 5. Století před našim letopočtem pak papyrus ke psaní, podle vzoru
Egypťanů, používali i Řekové a Římané. Papyrus sloužil k zápisu textů, a pro svoji
kvalitu vytlačil doposud používané materiály ke psaní, avšak tyto materiály nikdy zcela
nenahradil.
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Obrázek č. 7 Egyptský text psaný na papyru7)
Papyrus se vyráběl ze stébel rostliny šáchoru papírodárného (lat. cyperus
papyrus), který rostl ve stojaté a bažinaté deltě řeky Nil. Zde se také soustředila jeho
výroba, i když se později vyráběl i na Sicílii. Výroba papyru v Egyptě byla od doby
císařské státním monopolem. Papyrus se zde nevyráběl pouze pro Egypt. Přestože byl
ve své době drahý, byl žádaným zbožím, se kterým se obchodovalo po celém
středomoří. Jak přesně se papyrus vyráběl, není do dnešní doby známo. Poté, co byl
nahrazen jinými materiály, se kolem roku 1100 přestal vyrábět a přesný postup výroby
byl zapomenut. Při výrobě papyru se postupovalo tak, že se stébla rostliny zbavila
vrchní zelené vrstvy, a tím se obnažila vnitřní bílá dřeň. Ta se nařezala na slabé proužky
o síle asi 1 až 2 mm tenké, a tyto proužky se poté namáčely do vody. Věřilo se,
že Nilská voda je k tomuto účelu nejlepší. Pro výrobu světlého papyru se tyto proužky
namáčely po dobu 6 dní. Pro výrobu tmavě hnědého papyru se namáčely 12 dní. Takto
namočené proužky se poté paličkou naklepávaly a válečkem lisovaly, aby byli ploché.
Potom se upravené proužky papyru skládaly vedle sebe na rovný podklad a poté, napříč,
se rovnala další vrstva. Těchto vrstev mohlo být několik. Záleželo na tom, jak měl být
7

Text psaný na papyru - http://www.historyforkids.org/learn/egypt/religion/pictures/bookofdead.jpg
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výsledný list papyru silný. Nejčastěji byly tyto vrstvy dvě. Následně se takto připravený
list papyru lisoval, přičemž jednotlivé vrstvy k sobě přilnuly natolik, že držely vcelku.
List papyru se zarovnal a jednotlivé listy se k sobě přilepily škrobovou kaší. Takto mohl
vzniknout i několik metrů dlouhý svitek papyru. V pozdější době se krom papyrových
svitků používali i papyrové kodexy. I když známe přibližný postup výroby papyru,
v dnešní době se nepodařilo vyrobit papyrus takové kvality, jaké vyráběli staří
Egypťané.
Papyrus se z Egypta vyvážel do celého středomoří. Tento materiál byl oblíben
v antickém světě. Na papyrus se psávalo seříznutými rákosovými násadkami. Inkoust
ke psaní se vyráběl ze směsi sazí, vody a arabské gumy. Papyrus se nejčastěji používal
k výrobě svitků. V tomto případě se psávalo pouze na jednu stranu, a to ve sloupcích.
Druhá strana zůstávala čistá. Takto se psalo i v případě dopisů, kdy list se poté skládal
a svazoval šňůrkou. V Českých zemích se papyrus nikdy nepoužíval jako látka ke psaní.
V našich zeměpisných šířkách se ke psaní používal pergamen. Literárních památek
na papyru se nám do dnešní doby nezachovalo mnoho. Příčin je hned několik. Jednou
z nich je, že papyrus je velmi křehký a ve vlhkém prostředí podléhá rychle zkáze.
Ze zuhelnatělého papyru se také vyráběl inkoust. Ve středověku se z papyru vyráběly
amulety a papyrusový popel sloužil jako lékařská přísada. Literární památky na papyru
se zachovaly díky suchému podnebí především v Egyptě.

1.3.2 Pergamen
V přední Asii se od 6. století před naším letopočtem ke psaní knih začalo
používat vydělávaných zvířecích kůží. Těmto kůžím se říkalo pergamen. Jedná
se o suchou čistou odtučněnou holinu domácích zvířat, a to zejména koz, ovcí, telat
nebo oslů, někdy také jelenů.
Ve starověku vynikalo ve výrobě pergamenu město Pergamon v Malé Asii.
Někteří učenci se domnívají, že podle tohoto města dostal pergamen své pojmenování.
Výroba pergamenu spočívala v tom, že se kůže zbavila chlupů, a to tak, že se máčela
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ve vápenném mléce po dobu 1 – 14 dnů, a poté se čistila. Čistá kůže se napnula na rám
a nechala se uschnout. Suchá kůže se drsnila pemzou a plnila olověnou nebo zinkovou
bělobou rozdělanou v oleji. Po zaschnutí nátěru se kůže hladila a leštila. Pergamen
z telecí kůže byl hrubý, z kůže ovčí a kozí poté jemnější. Pro výrobu nejjemnějšího
pergamenu se užívalo kůží jehňat poražených čerstvě po porodu. V některých případech
se dokonce užívalo i kůží ještě nenarozených jehňat. Tímto způsobem vyráběli
pergamen v Persii. Pergamen vyrobený z telecí kůže se nejčastěji užíval v severní
Evropě, pergamen z kůže ovčí a kozí poté v Itálii, Francii a Španělsku. Pergamen
vyrobený v Itálii se dovážel do střední Evropy. Řekové a Římané poznali pergamen
ještě před narozením Krista. Římané mu říkali membrána, ale tehdy u nich ještě nehrál
zvláštní úlohu.

Obrázek č. 8 Řemeslník vyrábějící pergamen8)

8

Obrázek č. 8 Řemeslník vyrábějící pergamen - http://www.historieweb.cz/papyrus-pergamen-papir
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Jako psací látka byl pergamen v Evropě používán teprve od 4 století našeho
letopočtu, kdy začal postupně vytlačovat papyrus. Na pergamen se mohlo psát po obou
jeho stranách, proto se na pergamenový list vešlo více textu než na list papyrusový.
Pergamen se někdy pro potřeby psaní barvil purpurovou nebo oranžovou barvou. Tyto
techniky znali již Řekové, a ti používali barvený pergamen zejména ke psaní básní.
Zpočátku bylo užívání purpurového pergamenu výhradním právem byzantských císařů.
Později takto zbarvený pergamen používali světští a církevní hodnostáři. Někteří
členové církví vystupovali proti takovému přepychu, ale i přes to si bohaté kláštery
nechávali opisovat bohoslužebné knihy na pergamen zbarvený právě purpurem.
Například Codex Argenteus (neboli „Stříbrná Bible“) je ruční přepis ze 6. století, který
obsahuje gótský překlad Bible biskupa Wulfily ze 4. století. Je napsán zlatem a stříbrem
na purpurovém pergamenu. Od 9. století se barvili v knihách jen některé listy
a od barvení celých knih se z důvodu nákladnosti ustupovalo. Kromě purpurové barvy
býval pergamen barven také černě. Ve Vídni je zachována modlitební knížka z doby
císaře Maxmiliána (1459 – 1519) na černě zbarveném pergamenu. Poslední užití
barveného pergamenu známe z druhé poloviny 15. století, kdy se však jedná o knihy,
které byly opisovány pro knihovnu knihomila, uherského krále Matyáše Korvína
(1443 – 1490). Knihy psané na barevném pergamenu jsou vzácnou výjimkou, většina
knih byla psána na pergamen nebarvený, bílý. V 17. až 18. století nalézal pergamen
uplatnění především v knihařství jako potah desek. Jako psací látka byl užíván pro
významná privilegia a tuto funkci má pergamen ve výjimečných případech dodnes.
Ve starověku se pergamen vyráběl v oblasti Asie ve speciálních dílnách k tomuto
určených, a následně se s ním obchodovalo a byl vyvážen do Evropy. Ve středověku
si pergamen pro svoji potřebu již vyráběly kláštery samy. S rozvojem řemesel
se i výroba pergamenu v Evropě stala výnosnou živností a začal být vyráběn odbornými
řemeslníky,

kteří

se

latinsky nazývali

pergamentarii,

membranatores,

česky

pergameníci. V Paříži byla výroba pergamenu pod dohledem universit. Podle statusu
Karlovy univerzity v Praze z roku 1384 podléhali pergameníci pravomoci university.
U nás se krom Prahy vyráběl pergamen ještě v Hradci Králové. (Tobolka, Orbis - Praha
1949, str. 23-24)
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Z důvodu

vysokých

nákladů

na

výrobu

pergamenu

a

proto,

aby

se materiálem šetřilo, se k psaní knih používalo již jednou popsaného pergamenu. Z již
použitého pergamenu se původní písmo oškrabalo nožíkem nebo pemzou. Dalším
ze způsobů odstranění písma bylo jeho smytí, nebo se pergamen namáčel v mléce, aby
se staré písmo vstřebalo. Přepisování pergamenu se nejčastěji dělo v době
od 5. do 7. století. Knihy, které byly psány na již jednou použitý pergamen, se nazývají
knihy palimpsestové. Příkladem palimpsestové literární památky u nás je tzv. Rukopis
zelenohorský. Původní písmo na palimpsestu nebylo vymazáno zcela úplně. Zanechalo
po sobě stopy, a to někdy tak výrazné, že původní text prosvítá pod textem novým.
Palimpsesty jsou v současné době velice zajímavými historickými dokumenty. Dnešní
moderní technika umožňuje číst původní odstraněný text, který je straší a zpravidla pro
historiky cennější.

1.3.3 Papír
Papír z hlediska technologického je umělý produkt ve formě ohebných a pevných listů
o nápadné délce a šířce a jenom nepatrné tloušťce, který se vyrábí ve vodném prostředí
zplsťováním jemných vláken ponejvíce rostlinného původu, jejichž podstatou
je celulosa. ( Filip, Rubeš, str. 180, Praha 1952)
V současné době je nejběžnějším materiálem pro výrobu papíru dřevovina
z vláknitého dřeva. Pro výrobu papíru se však v menší míře používají i jiné rostlinné
vláknité materiály jako bavlna, konopí nebo hedvábí. Dále se k výrobě papíru používají
i vlákna živočišná jako vlna, hedvábí nebo kůže. Papír se však také vyrábí z nerostných
vláken jako jsou azbest nebo i z vláken umělých např. umělého hedvábí.
Papír vznikl u předních představitelů východoasijské kultury, Číňanů. Tito
původně psali na hedvábí, ze kterého poté vyráběly svitky nebo knihy. Při výrobě knih
však vznikal odpad, drahé hedvábné tkaniny. Soudí se, že tak přišli Číňané na myšlenku
znovuvyužití tohoto drahého odpadu. Podle jiných dohadů vynález papíru vznikl při
plstění vláken uvolněných při praní prádla. Dobu, kdy byl vyroben první papír, lze jen
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těžko přesně určit. Pokusy vyrobit papír zplstěním z rozdrcených vláken trvaly
pravděpodobně delší dobu. V literatuře je uváděno, že za vlády dynastie Chan (roku
206 před Kristem – roku 220 po Kristu) dochází v Číně k důležitým objevům. Kolem
roku 105 našeho letopočtu císařský dvorní úředník Cchaj Lunovi oficiálně oznámil
císaři, že byl vyroben papír. Cchan Lun bývá v literatuře uváděn jako vynálezce výroby
papíru, který byl tehdy nazýván „papírem milostivého Cchaj Luna“. Historické nálezy
z Číny potvrzují, že Číňané již ve druhém století našeho letopočtu uměli vyrobit papír
z hadrů. Hedvábí bylo příliš drahý materiál na výrobu papíru. Je také pochopitelné,
že slovo „papír“ znamená v čínštině „hedvábné odřezky“.

Cchaj Lunova zásluha

na výrobě papíru spočívá především v tom, že při výrobě papíru použil rozdrcené
morušové líčí, konopí, staré hadry a rybářské sítě místo hedvábí. Takto získanou
surovinu míchal s vodou, až z ní byla řídká vláknitá kaše, kterou poté přelil do dřevěné
formy, ve které tuto hmotu nechal uschnout. Je tedy považován za vynálezce výroby
papíru z dřevěných vláken.

Obrázek č. 9 Čerpání papíroviny z kádě za pomoci síta9)

9

Obrázek č. 9 Čerpání papíroviny z kádě za pomocí síta - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Papyrer1568.png
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Nedostatkem prvotní techniky v Číně byla její nízká produktivita. Archy nebyly
snímány překlápěním formy, ale čekalo se, až hmota ve formě uschne. Kolem roku
300 našeho letopočtu se v Číně začaly používat dřevěné formy vyložené bambusovým
pletivem, které již umožnily uvolnění mokrého archu papíru ihned po jeho vytvoření.
Tímto se výroba papíru značně urychlila. Dnes je velice známý čínský papír Suan, který
se také nesprávně nazývá „rýžový papír“. Je vyráběn ze zelené kůry santalového dřeva
a z dalších materiálů. Tento papír se více jak tisíc let používá pro Čínskou malbu
a kaligrafii. Dalším dnes známým čínským papírem je také tzv. „trávový papír“ (Juan
šu a Mao pien), jehož hlavní vlákna nejsou z trávy, ale z bambusu, slámy a kůry.
Vynález papíru udržovali Číňané v přísné tajnosti. Navzdory této úzkostlivé snaze
se o výrobě papíru v 6. století našeho letopočtu dozvídají Korejci a od nich Japonci.
Zpočátku v Japonsku byla hlavní surovinou pro výrobu papíru kůra moruše.
Dále

Japonci

používají

různé

suroviny

jako

bambus

nebo

různé

trávy

a od 9 století našeho letopočtu začínají při výrobě papíru používat divoce rostoucí keř
Gampi a kůru dřeviny Micumata. Nejdůležitějšími surovinami k výrobě papíru jsou tři
rostliny. Již zmíněný divoce rostoucí keř Gampi, jehož výskyt je omezen. Papír z něho
vyrobený má příznačný lesk, je odolný vůči vodě, nenapadá jej hmyz a nemění barvu.
Pro tyto vlastnosti je nazýván „králem papíru“ a používá se na vzácné dokumenty.
Další z hlavních rostlin je Kozo, což je jeden z druhů moruše. Je nejoblíbenější pro
výrobu papíru, který se nazývá „waši“. Jde o japonský, po domácku ručně vyráběný
papír. Tento papír se používá na obrazy nebo jako výplň posuvných dveří. Třetí
rostlinou je micumata. Jedná se o vytrvalou rostlinu, která se každoročně rychle
obnovuje. Z této rostliny se taktéž vyrábí tradiční japonský papír „waši“, avšak tato
rostlina má krátká vlákna, a proto je papír slabší. Tento papír se s oblibou používá
k výrobě tradičních japonských lampionů či k výrobě bankovek. Papír se v Japonsku
nevyužívá pouze k psaní nebo kaligrafii, ale hojně se užívá i v architektuře, a stává
se tak podstatou zvláštního kouzla tradiční japonské kultury.
Díky čínským vpádům do Turkestánu kolem roku 750 našeho letopočtu
se od čínských zajatců výrobě papíru naučili Arabové. Tito poté s výrobou papíru přímo
nebo nepřímo seznámili celý svět. Roku 793 našeho letopočtu se již papír vyráběl
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v Bagdádu a od 10. století našeho letopočtu se vyrábí v Damašku, odkud se vyváží
do západních zemí. Od 10. století našeho letopočtu se papír vyrábí také v Egyptě.
Od první poloviny 12 století našeho letopočtu se papír začíná vyrábět ve Španělsku
v Jativě. Nejstarší papírna v Itálii existovala od roku 1268 ve Fabriano u Ancony.
Z Itálie se papír vyvážel do střední Evropy. Papír se poté dále vyráběl i v dalších zemích
Evropy. Ve 14. století našeho letopočtu to bylo ve Francie, kde v tuto dobu bylo
v provozu několik papíren. V Německu se papír vyráběl od roku 1390 v Norimberku,
ve Švýcarsku je to od roku 1411 a v Anglii byla první papírna založena roku
1494 ve Stevanage.
Samostatný obchod s papírem existoval i v Praze, a to již od roku 1381.
V Čechách byla první papírna založena roku 1499 na Zbraslavi u Prahy. První česká
papírna vyráběla papír ze starých hadrů. Roku 1524 byla založena papírna na Starém
Městě pražském „na kameni“. Patřila B. Freyovi a Melantrich od něj kupoval papír
na své bible. Na Moravě byla založena první papírna roku 1505 v Olomouci a roku
1520 ve Velkých Losinách, přičemž tato vyrábí ruční papír tradiční technologií dodnes.
Postupem času byly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku budovány další papírny. Roku
1693 byla ve všech papírnách celková kapacita výroby za rok 41 746 rysů. (Tobolka: str.
24, Orbis – Praha 1949) Papír se z Čech vyvážel zejména do Uher a Ruska. Krok
za krokem tak papír dobýval svět a stal se jedním ze základních kamenů šíření
vzdělanosti a také podstatně přispěl k vývoji knihtisku.
Od 13 století se vyskytuje na papírech italského původu takzvaný filigrán, česky
průsvitka nebo také nesprávně vodoznak. První známý filigrán pochází z roku 1282.
Nejstarší český filigrán je z roku 1524 a je jím znak Starého města pražského. Filigrán
se vyrábí tak, že na dno síta, kterým se nabírá rozmělněná papírovina, je připevněn
tenký drát, který je smotám do požadovaného tvaru. Papírovina se sítem nabere
a vyklopí. V místech, kde byl drát, vznikne v papíru stopa. Papír je v místech zanechané
stopy tenčí a průsvitnější než ostatní část listu papíru. Filigrány se od 15. století
vyskytovaly zejména na knižním papíru. Zpočátku se jednalo o jednoduché geometrické
tvary jako kruh, kříž, hvězda. V 16. století byly tyto znaky rozšířeny o vyobrazení
řemeslných nástrojů. Od toho století se jako průsvitky vyskytují i jména výrobců papíru.
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V 17. století vlivem baroka průsvitky rostou do velkých rozměrů. Začínají se objevovat
celé postavy nebo scény. V následujícím století je však zaznamenán úpadek
ve značkování papíru průsvitkami. V Čechách se v té době průsvitky používají
nejčastěji na papír, který byl určen na vývoz do Uher. Byla to průsvitka
ve tvaru uherského znaku. Původním účelem průsvitky bylo onačení jakosti papíru
a jeho výrobce. Byla to ochranná známka pro výrobce, ale i pro spotřebitele. Při nekalé
soutěži však bývala často napodobována. Z tohoto důvodu papírnický řád stanovil dne
14. května roku 1768 pokutu 20 říšských tolarů za napodobování průsvitek jiné papírny.
V současné době značí průsvitky především stáří papíru. Dá se podle nich přibližně
určit, kdy byl použitý papír vyroben.

Obrázek č. 10 Papírenský stroj z počátku 20. století10)
V průběhu 18. století se výroba papíru zjednodušila a zdokonalila. Od konce
18. století se papír začíná vyrábět strojově, což byla zásluha francouzského mechanika
Louise Roberta, který sestavil první stroje na výrobu papíru. Vlastní příprava papíroviny
se děla strojem a také výroba a třepání papíru přešla z ruční výroby do strojové.
Podstata vynálezu spočívala v tom, že nad čerpací kádí bylo umístěno pohyblivé síto,
do kterého se papírovina čerpala. Roku 1799 si francouzský vynálezce nechal svůj stroj
patentovat a následně ho více zdokonaloval. První stroj na výrobu papíru se v Čechách
10

Obrázek č. 10 Papírenský stroj z počátku 20. Století http://www.jip.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=9
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používá od roku 1829 a stalo se tak v papírně v Bubenči u Prahy. Od druhé poloviny
19. století se při výrobě papíru postupně přechází od lněných hadrů, ze kterých se papír
doposud nejčastěji vyráběl, k dřevitým hmotám nebo slámě. Od roku 1856 se k výrobě
papíru používá celulóza. Celulosa patří k nejrozšířenějším organickým látkám v přírodě,
kdy tvoří podstatnou část stěn všech rostlinných buněk. Po chemické stránce je celulosa
vysokomolekulární polysacharid, neboli složitý cukr (Filip, Rubeš: str. 51 Praha 1952).
Povahu a vlastnosti papíru určuje především druh vláknitých surovin použitých
k jeho výrobě a způsob jejich opracování. V současné době se k výrobě papíru
ve velkém množství používá starý a již potištěný papír. Rozeznáváme tři základní druhy
strojně vyráběného papíru. Jedná se o papír novinový, který obsahuje až 80 procent
dřevní drti. Papír středně jemný, který má obsah 50 procent dřevní drti, a papír skoro
dřevaprostý s 20 procenty dřevní hmoty. Strojová výroba papíru však do dnešní doby
zcela nevyloučila jeho ruční výrobu. Má-li se vyrobit kvalitní zvláště trvanlivý papír bez
dřevitých látek, vyrábí se ještě v dnešní době ručně. Jedná se o papír dřevaprostý. Tento
papír je velmi drahý. Okraje ručního papíru jsou po výrobě na papírenském sítu
roztřepené, ale jako doklad o ruční výrobě papíru se zanechávají v původním stavu
a neořezávají se. Ruční papír je zpravidla opatřen filigránem. Jedna z posledních
takových papíren v Evropě se v současné době nachází na Moravě, ve Velkých
Losinách.

1.3.3.1 Výroba ručního papíru ve Velkých Losinách
Velké Losiny leží severně od nedalekého města Šumperk v údolí řeky Desné
a Losinky. Význam Velkých Losin, dříve Losín, německy Gross Ullersdorf, začal
vzrůstat v 70. letech 16. století, kdy se staly sídlem moravského rodu pánů ze Žerotína.
Roku 1589 zde Jan mladší ze Žerotína dokončil výstavbu pozdně renesančního zámku.
Jako pozdně renesanční šlechtic, se Jan mladší ze Žerotína věnoval i zakládání řady
vrchnostenských hospodářských podniků. Jednalo se o pily, mlýny, panské dvory,
pivovary, valchy, olejny, cihelnu, vápenku a losinské sirné lázně.
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Obrázek č. 11 Ruční papírna Velké Losiny11)
Roku 1591 zaznamenáváme poslední archivní zmínku o obilném mlýnu, který
se nacházel na náhonu, který spojoval řeku Desnou s říčkou Losinkou. Následně
započala přestavba tohoto dřevěného mlýna na papírnu. Papírna vytvořená v prostorách
bývalého mlýna započala svoji výrobu nejpozději roku 1596. Právě z tohoto roku
pochází nejstarší losinská průsvitka, která tak nepřímo dokládá existenci papírenské
dílny ve Velkých Losinách. Tato průsvitka mající podobu žerotínského lva stojícího
na třech pahorcích se nacházela na rukopisu trhové smlouvy právě z roku 1596. Další
losinskou průsvitkou, která byla používána od roku 1598, je průsvitka s žerotínským
heraldickým motivem a iniciály J S Z Z, což jsou iniciály Jana staršího ze Žerotína.
Losinská manufaktura měla již od svého založení existenční problémy. Musela
konkurovat nedaleké papírenské manufaktuře, kterou roku 1562 v Šumperku založil
olomoucký papírník Jan Bauernfeind. Z těchto důvodů byl nevýdělečný podnik roku
1603 prodán papírenskému mistrovi Ondřeji Klugovi za 150 tolarů a roční činži.
V následujících desetiletích se v losinských papírnách vystřídalo několik majitelů
pocházejících ze známých papírnických rodin Bittnerů a Schnellerů. Ale ani těmto
se zde příliš nedařilo. I přes snahu vyrábět zde co nejširší sortiment papíru, ba i lepenky,
se s losinským papírem v 17. století setkáváme pouze v písemnostech zdejšího panství.

11

Obrázek č. 11 Ruční papírna Velké Losiny - http://www.muzeumpapiru.cz/cz/muzeum-

papiru/reprezentacni-prodejna-galerie/
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Roku 1673 si vdova po papírníku Bartoloměji Schnellerovi Barbora bere
na manžela Kryštofa Göttlichera, který se tak stává novým majitelem a papírenským
mistrem ve Velkých Losinách. Již tak chudý podhorský kraj postihuje další rána. Roku
1678 jsou ve Velkých Losinách rozpoutány nechvalně známé čarodějnické procesy pod
vedením inkvizitora Franze Heinricha Bobliga. Jeho pozornosti neunikla ani losinská
papírna. Jednou z prvních obviněných byla i papírnice Barbora, která byla po dlouhých
měsících věznění 5. září 1680 zaživa upálena.
Roku 1692 se majitelem papírny stává opět žerotínská vrchnost, která zchátralý
podnik zakupuje za 780 zlatých od papírníka Daniela Bittnera. Žerotínové do oprav
papírny značně investují. Je zakoupena nová čerpací káď a železná hladící palice
s deskou o váze 90 funtů (přibližně 45 kilogramů) ke hlazení papíru. V areálu papírny
je dále vybudována zděná studna. Rekonstrukce pokračují a roku 1729 Žerotínové
pořizují nový převratný vynález, kterým je dřevěný holandr na přípravu papíroviny.
Ze všech papíren na Moravě byl instalován právě zde jako první. Přichází období
několika let, běhen nichž ruční papírna s ročním výnosem 200 zlatých patří
k nejvýnosnějším vrchnostenským podnikům na panství Žerotínů.

Obrázek č. 12 Síta používaná k ručnímu čerpání papíroviny v papírně Velké
Losiny12)

12

Obrázek č. 12 Síta používaná k ručnímu čerpání papíroviny v papírně Velké Losiny http://www.muzeumpapiru.cz/cz/muzeum-papiru/prohlidka/prohlidka-muzea/
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Roku 1778 hrabě Jan Ludvík ze Žerotína prodává papírnu, která opět zápasí
s dluhy, za 400 zl. a 130 zl. roční činže dosavadnímu nájemci Matyáši Wernerovi.
V tuto dobu je papírna vybavena jedním dřevěným holandrem, jednou řezačkou
na hadry a dvěma čerpacími káděmi. Pod vedením Matyáše Wernera se z ruční papírny
stává na sklonku 18. století prosperující podnik. Podnikavý papírník obchodoval
s papírem i ve vzdálených oblastech rakouské Haliče a Bukoviny. Získané prostředky
poté vkládal do velkorysé přestavby dosud převážně dřevěného objektu papírny. Tuto
přestavbu však nedokončil, jelikož roku 1795 zemřel. Po jeho smrti papírnu přebírá
vdova Anna Wernerová s tovaryši. Roku 1823 se stává papírenským mistrem
ve Velkých Losinách Wernerův synovec František Sterz, který pocházel z Dolních
Rakous. Tento muž pokračoval v započatých stavebních pracích. Za jeho působení
získala hlavní budova papírny svoji dnešní klasicistní podobu, s typickou mansardovou
střechou, krytou šindelem. Avšak nedobře uvážený rozsah stavebních prací a výše
nákladů na jejich realizaci byla jedna z příčin úpadků podniku. Proto byl papírník
František Sterz nucen ruční papírnu ve Velkých Losinách prodat.
Roku 1830 ji získává jeden z největších věřitelů, rodina Schmidtů. Tato rodina
vyráběla plátno v nedalekých Štítech. I přes to, že papírna měla v roce 1840 v provozu
tři holandry a tři čerpací kádě a pracovalo v ní 14 dělníků, byla její roční produkce
pouze 1500 rysů papíru. Tato výrobní a odbytová krize byla zapříčiněna nástupem
konkurence průmyslově vyráběného papíru. Do čela papírny se roku 1855 postavil
textilní podnikatel Anton Schmid, který zde založil firmu Ant.J.Schmidt´s Söhne. Jako
nosný výrobní program v objektu papírny zavedl bělení plátna. Výroba ručního papíru
je značně omezena a ustupuje do pozadí. Ruční papír používala rodina Schmidů jako
obalový materiál pro své velmi kvalitní, lněné a bavlněné zboží. Ten se postupem doby
stal pro své nenapodobitelné vlastnosti zárukou kvality textilního zboží, které bylo
do něj baleno.
Koncem 19. století byly objeveny vynikající filtrační vlastnosti losinského,
ručně vyráběného, neklíženého ručního papíru, které mu zajistily roku 1881 úspěch
na mezinárodní farmaceutické výstavě v australském Melbourne a v roce 1912
ve Vídni. Úspěch na výstavě v Austrálii zapříčinil znovuoživení výroby ručního papíru
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ve Velkých Losinách a stal se popudem k postavení filiálky v nedalekých Vernířovicích.
Tato filiálka disponovala dvěma čerpacími káděmi a spolu s papírnou tak měla
v provozu pět čerpacích kádí na papírovinu. Další modernizace se papírna dočkala roku
1896, kdy byla postavena kotelna s parním kotlem a bylo zavedeno vaření hadrů
s vápnem nebo vodou v rotujícím, parou vyhřívaném vařáku.

Obrázek č. 13 Holandr používaný v papírně Velké Losiny13
Po skončení 2. světové války byl, dle prezidentských dekretů, majetek firmy
Ant.J.Schmidt´s Söhne v plném rozsahu zkonfiskován. Následně se roku 1949 ruční
papírna ve Velkých Losinách stává součástí národního podniku Olšanské papírny
se sídlem v Olšanech u Šumperka. Z důvodu nerentability výroby se mnohokrát uvažuje
o zastavení výroby. Dělníci a významní čeští umělci však bojují za zachování výroby
v ruční papírně, přičemž jejich snaha nevychází naprázdno. V roce 1960 se v ručních
papírnách Velké Losiny rozjíždí výroba v dvousměnném provozu a je zde zaměstnáno
25 zaměstnanců. Roční produkce papírny je 92 tun filtrační pivovarské hmoty a 10 tun
ručního papíru. V tomto období se již papír přestává vyrábět ze starých hadrů a k výrobě
se využívá bavlněný linters, což je odpad z přádelen. Linters jsou velmi krátká vlákna,
která zůstávají na semenech bavlníku při odzrňování. (Filip, Rubeš: str. 149 Praha 1952)

13

Obrázek č. 13 Holandr používaný v papírně Velké Losiny - http://www.muzeumpapiru.cz/cz/muzeumpapiru/prohlidka/prohlidka-vyroby/
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Dalším zlomovým rokem pro ruční papírnu se stává rok 1974, kdy je areál ruční
papírny ve Velkých Losinách pro svoji ojedinělou kulturní a technickou hodnotu zapsán
do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Na základě tohoto počinu byly
roku 1975 zahájeny rozsáhlé rekonstrukční práce na objektu ruční papírny, které
s různými přestávkami pokračují dodnes. Roku 1996 oslavila ruční papírna ve Velkých
Losinách 400 let trvání nepřetržité výroby ručního papíru a roku 2002 byla prohlášena
vládou České republiky Národní kulturní památkou.

Obrázek č. 14 Ruční papírenský vřetenový lis14)
V počátcích se papír v ruční papírně Velké Losiny vyráběl ze starých bavlněných
a lněných hadrů. Ty se před samotnou výrobou papíru musely nejdříve třídit podle
materiálu, ze kterého byly vyrobeny. Roztřízené hadry se následně čistili, sekali, vařili
a bělili. Tento postup byl značně zdlouhavý, proto se roku 1962 k výrobě ručního papíru
začal používat odpad z přádelen, bavlněný linters a lněné hadroviny. V současné době
se ruční papír v papírně Velké Losiny vyrábí pouze z bavlněných vláken. Z nich
připravená papírovina se, stejně jako před staletími, ručně nabírá, tzv. čerpá
na papírenská síta. Každý arch papíru je proto originálem se svými nenapodobitelnými
vlastnostmi. Jednou z těchto vlastností může být typicky roztřepený okraj. Načerpaná
papírovina se z papírenských sít překlápí na bavlněné hadry, které se vrství na sebe.
14

Obrázek č. 14 Ruční papírenský vřetenový lis
papiru/prohlidka/prohlidka-muzea/

- http://www.muzeumpapiru.cz/cz/muzeum-
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Poté se papír lisuje, čímž se zbavuje přebytečné vody. Vylisované listy papíru se poté
suší v rozsáhlých půdních prostorách papírny. Po usušení se listy papíru klíží a znovu
suší. V poslední fázi výroby se hladí na kalandru, kontrolují a třídí.
Současný sortiment losinských, ručně čerpaných papírů zahrnuje širokou škálu
grafických, akvarelových a filtračních papírů a kartonů. Slouží nejen k reprezentaci
našeho státu, ale jsou také oblíbeny v ateliérech předních výtvarných umělců, a to jak
v Čechách, tak i v zahraničí. Dále se používá k tisku grafických listů a bibliofilských
knih. Své uplatnění ručně čerpaný papír nachází také v restaurátorských dílnách při
záchraně a obnově významných písemných a knižních památek.

1.3.4 Potřeby písaře
Tak jako se v průběhu staletí, během kterých se píše historie knihy, měnily
materiály, které se k výrobě knih používaly, tak se měnily i nástroje, kterými se knihy
psaly.
Ve starověké Mezopotámii, ze které se nám zachovaly nejstarší písemné
památky na hliněných destičkách, se k psaní používalo špachtlí. Písaři, kteří psávali
na palmové listí, k tomuto používali tvrdý pevný rákos, který namáčeli do inkoustu.
K rytí písma do voskových destiček se používalo rydel, která byla kovová nebo kostěná.
Ostrým koncem rydla se písmo do destičky vyrývalo. Druhý konec rydla, zaoblený,
se používal na vyhlazování případných chyb písaře. Ve starověkém Římě se používala
rydla, která se vyráběla ze stočeného měděného plechu. Tato rydla byla buď zcela
prostá, nebo velmi nákladně zdobená.
K vybavení antického písaře patřilo i olovo, pravítko, pemza, nožík, houba
a někdy i nůžky. Antičtí písaři na své psací potřeby používali speciální pouzdra. Ti, kteří
psali na papyrus, používali rákos, který byl na jedné straně ostře seříznutý. Rákosová
pera se ke psaní používají do dnešní doby v orientu. Ve třetím století před Kristem
vynalezl Čínský generál Meng-Tien, který dohlížel na stavbu velké Čínské zdi, štěteček,
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který byl opatřen králičími chloupky. Touto psací potřebou se následně psalo v Číně,
a zde se jí užívá ještě v dnešní době. Od 5. století se ojediněle začaly používat ptačí
pera, jejichž užívání se rozšířilo v polovině 7 století. K psaní se používalo nejčastěji per
husích, labutích, orlích a havraních. Péra si řezali písaři sami perořízkem. Staří Čechové
perořízek nazývali „škryteral, skriptorál nebo také cýzorálek“. Jan Ámos Komenský
perořízek nazýval „řezáček“. Pera se seřezávala tak, že se brk seřízl šikmo, aby se hrot
rozštěpil na dvě nožičky. Tyto nebyly stejně dlouhé, pravá bývala kratší a levá zase širší.
Brková péra se uschovávala v pouzdrech, kterým se říkalo penále. Kromě perořízku
písaři používali ještě jeden nůž, který byl určen na vyškrabávání chyb písaře. Pokud
písař při vyškrabávání chyby poškodil pergamen, tak jej uhladil kančím klem, případně
jej vyspravil křídou, to vše proto, aby se inkoust v tomto místě nerozpíjel.
Písař, který při své práci používal inkoust, uchovával jej ve zvláštní nádobě
k tomuto určené. Řekové této nádobě říkali kalamé, latiníci poté calamárium. Z tohoto
vznikl český název pro nádobu na inkoust – kalamář. Toto slovo se v českém jazyce
objevuje již v roce 1309. Zpočátku se kalamáře vyráběli z přiříznutých zvířecích rohů,
které se zastrkávaly do otvorů, jimiž byl opatřen písařův stůl. Písař ke své práci mohl
používat jen tolik barev, kolik měl ve stole děr. Nejčastěji se však psalo inkoustem černé
barvy. Inkoust se ve starověku vyráběl ze sazí, které se smíchaly s lepkavou gumou
nebo medem. Ve 12. století se v Evropě nejčastěji používal inkoust orientálního vzoru,
který byl vyroben z duběnek a skalice. Tento inkoust postupem času zhnědl. Používal
se i inkoust vitriolový, který měl však tu nevýhodu, že knihy jím napsané, se postupem
času rozpadaly. Jednalo se o směs kapaliny, kyseliny sírové a skalice modré.
Ve středověku také písaři používali černidlo, které se vyrábělo ze sazí nebo jemně
rozdroleného hnědého uhlí. Černidlem se naznačovali kontury ozdob v knihách. Při
psaní knih písaři také používali rumělku nebo suřík. Z těchto surovin vznikal inkoust
červené barvy. Jen výjimečně se tímto inkoustem psávali celé knihy; většinou pouze
nadpisy. Ve středověku se také psávalo zlatem nebo stříbrem, přičemž se častěji ke psaní
používalo právě zlato než stříbro. Stříbrem psané písmo časem ztrácelo lesk a černalo.
Zlatý inkoust, jež se používal již od starověku, se připravoval ze zlatého prášku
a arabské gumy. Ve východní Asii se psávalo směsí rozetřeného kopru, sazí a lepidla,
která dala vzniknout tuši. Tuší se psávalo štětečkem.
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Počátkem 19. století byla brková pera postupně nahrazena pery s kovovou
špičkou. Pera s kovovou špičkou se ojediněle vyskytovala již ve starověku a středověku,
ale jejich používání se v té době příliš nerozšířilo. Tato pera byla vyráběna ze stříbra.
Anglický fyzik a chemik Josef Priesrley kolem roku 1780 zkonstruoval první uživatelné
pero s kovovou špičkou. Následně se od roku 1820 v anglickém městě Birmingham
začala pera s kovovou špičkou vyrábět průmyslově. Na konci 19. století bylo v Severní
Americe vynalezeno plnící pero. Historie plnícího pera je však daleko delší, než se zdá.
První zmínky o plnícím peru pocházejí z 10. století z Egypta, kde zdejší kalif požadoval
pero, které by nepošpinilo jeho ruce ani oděv, a které by udržovalo inkoust v jezeře
a doručilo ho do hrotu přes gravitaci a vzlínání. V roce 1636 německý vynálezce Daniel
Schwenter popsal pero vyrobené ze dvou brků. Jeden brk sloužil jako jezero pro inkoust
uvnitř jiného brku. Inkoust byl zapečetěn uvnitř brku s korkem a následně vymačkaný
přes malou díru do psací úrovně. Díky této invenci se objevuje několik patentů plnícího
pera, které měli na jeho vývoj větší či menší vliv. První použitelné plnící pero si roku
1870 nechal patentovat Duncan Mackinnon, Kanaďan, žijící v New Yorku.

Obrázek č. 15 Lázsló Bíro, vynálezce kuličkového pera15)
Přesto, že se plnící pera používají dodnes, měly brzy po svém zavedení
do výroby konkurenci v podobě kuličkového pera, které se v současnosti používá
masově. První patent na kuličkové pero byl vydán 30. října 1888 Johnovi J. Loudovi.
15

Obrázek č. 15 Lázsló Bíro, vynálezce kuličkového pera http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ladislao_Biro_Argentina_Circa_1978.JPG
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Pero mělo na konci zásobníku malou ocelovou kuličku, která zadržovala inkoust. Svou
konstrukcí však toto pero nebylo příliš dokonalé a ke psaní se nehodilo. Slavoljub
Eduard Penkala byl chorvatský inženýr chemie a vynálezce, který si v roce 1906 nechal
patentovat automatickou tužku. Tato tužka ale stále ještě nebyla konstrukčně zcela
dořešena, protože inkoust nebyl na papír nanášen rovnoměrně. O vznik kuličkového
pera v podobě, jaké ji známe dnes, se zasloužil maďarský novinář László Bíró, který
nebyl spokojen s tím, kolik času ztratil při používání plnícího pera. Bíró pro své pero
jako náplň použil tiskařskou barvu, která rychle schla. Sestrojil pero, ve kterém byla
umístěna kazeta s tiskařskou barvou. Na konci kazety byla umístěna malá kulička, která
se při pohybu po papíře otáčela a nanášela tak barvu na papír. Bíro si toto pero nechal
15. června 1938 patentovat v Británii. Jako jedni z prvních začali kuličková pera
používat piloti Britských RAF. Ti zjistili, že se s nimi píše v kokpitu letadla, kde byly
časté problémy s gravitací, daleko snadněji než s plnícími pery. Další psací pomůckou,
se kterou se setkáváme v dnešních dnech, je klasická tužka. Užívání tuhy v tenké
dřevěné tyčince je známo již od 16. století z Anglie, z hrabství Cumberland. V Čechách
první tužky od roku 1825 vyráběl Josef Januar Hübel, který měl svoji dílnu v Praze.

1.3.5 Písaři
Ve starém Orientu se písaři těšili veliké oblibě. Často to bývali vysocí
hodnostáři. Písaři ve starém Egyptě buď při psaní klečeli a psali na zemi, nebo seděli
se zkříženýma nohama. Na pravém koleně při tom drželi levou rukou svitek a psali
rukou pravou. Při psaní měli za uchem několik per a vedle sebe připravena pouzdra
s papyrusovými svitky. V jeden moment bylo aktivních více písařů, kteří zapisovali
podle předříkávání. Toto bylo běžné zejména v Římě. Profese písaře u Řeků a Římanů
patřila mezi podřízené pozice. Římané soudili, že je nedůstojné, aby vynikající občan
psal. V 5. století před Kristem patřila profese písaře mezi obchodní zaměstnání. Tehdy
písaři psávali pro knihkupce podle předlohy. Psávalo jich více najednou podle
předříkávání. To bylo spojeno s častou chybovostí v textech, která byla zapříčiněna
přeslechnutím písaře. Písaři byli za svoji práci placeni podle napsaných řádek.
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Obrázek č. 16 Středověký písař při práci16)
Ve středověku v oblasti latinské vzdělanosti se psaním knih dlouhou dobu
zabývaly nejčastěji kláštery a křesťanské kostely. Písemnictví se věnovali příslušníci
duchovního stavu, a to jak muži, tak i ženy jeptišky. Některé kláštery měly své písárny,
v nichž si vyráběli knihy pro vlastní potřebu. V dobách, kdy bylo mnoho práce nebo
v případě, že kláštery neměly svoji písárnu, najímaly si na tuto práci kvalifikované
písaře. Nad písaři měl dozor zvláštní člen řádu, který rozděloval práci a staral se o psací
potřeby. Členové řádu opisovali pro svůj řád knihy zdarma, najatí písaři za úplatu.
Výroba knih byla v tuto dobu velice nákladnou záležitostí. V 11. století dávali církevní
hodnostáři za vyhotovení rukopisné mešní knihy buď celý statek, nebo vinici.
Ve středověku se výrobě knih nejvíce věnovaly řády benediktýnů, dominikánů
a františkánů. V druhé polovině 14. století, konkrétně v roce 1383, založil v Deventeru
nizozemský mystik Gerrit de Groote ( 1340-1384 ) organizaci „Spolek bratří
16

Obrázek č. 16 Středověký písař při práci - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Escribano.jpg
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společenského života“. Členové spolku za úplatu opisovali krasopisně knihy, a tato
mzda nebyla nepatrná. O tom svědčí i to, že byly z výdělků členů hrazeny náklady
na stavbu chrámu ve Weidenbachu u Kolína nad Rýnem. Ke konci středověku knihy
opisovali také univerzitní studenti. Jejich práce však často nesly známky lehkomyslnosti
a ledabylosti.
Písaři někdy zařazovali v opisech na okraj nebo mezi řádky knihy přípisky.
Těmto přípiskům říkáme glosy. Glosy měli objasnit text nebo byly jeho výkladem.
Písaři svá jména občas v knize zařadili v takzvaném explicitu, většinou jsou však opisy
knih anonymní prací. Často se také stávalo, že kniha, která měla být opsána, byla
zapůjčena pouze na krátkou dobu. Taková kniha se proto rozebrala a na jejím opisu poté
pracovalo více písařů najednou.
Opisování knih byla práce velice namáhavá. To věděli nejen písaři, ale i ti, kdo
si nechali knihu opsat. Písaři často ukončili psaní tak, že na konec knihy připojili
poznámku o tom, že jsou rádi, že jsou již s prací hotovi. Zvláště si písaři v těchto
poznámkách stěžovali na to, že namáhali celé tělo, ačkoli k psaní používali pouze tři
prsty. Tyto poznámky bývaly prosté, ale také rýmované.

1.4 Historie knihy
Jak již bylo v práci řečeno, kniha v takové podobě, jak si ji představujeme dnes,
měla ve svém počátku několik předchůdců. V Mezopotámii se používali k psaní hliněné
destičky, které se poté k sobě spojovali kovovými kroužky. V Egyptě se psávalo na
papyrus, který se vyráběl v pásech, i několik metrů dlouhých. Z tohoto důvodu
se jednotlivé listy k sobě nespojovaly, ale jediný list se postupně navíjel. Na takový list
se psalo ve sloupcích, napříč pásu tak, aby při převíjení z jedné strany na druhou čtenář
viděl celý sloupec. Psávalo se pouze z jedné strany. Listům svinutého papyru se říkalo
svitek. V případě, že byl text delší, musel se psát na několik svitků. Pro usnadnění čtení
byly svitky opatřeny dřevěnými tyčemi s rukojetí. Svitky se v knihovnách ukládaly
na police a přenášely se v koších. Svitek bývala nejběžnější forma knihy ve starověku.
Místo „otevřít knihu“ se říkávalo „rozvinout knihu“. V současnosti se svitky používají
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při židovské bohoslužbě a formu svitku má i židovská Tóra. Tóra je hebrejsky pokyn
nebo směrnice. Označuje se tak prvních pět knih bible, tzv. Genesis neboli pět knih
Mojžíšových,

které

jsou

základem

náboženské

tradice

Izraele

(PhDr.

J. Bulisová, Ottova všeobecná encyklopedie M-Ž, Praha 2003 )

Obrázek č. 17 Svitek Tóry s ukazovátkem zvaným Jad17)

1.4.1 Ručně psaná kniha a její vazba
Doba, která nastala po pádu západořímské říše, je označována jako středověk.
Středisko kultury se ze Středomoří a Itálie přesouvá do západní Evropy. V této době zde
sehrála významnou úlohu církev. I když byla v této době latina mrtvým jazykem, církev
ji zachovala jako řeč liturgie, písma a vědy. Knihy vznikaly vesměs v klášterních
a kapitulních písárnách. S písaři zde spolupracovali na výzdobě knih malíři-iluminátoři,
kteří zhotovovali malované iniciály a obrázky. Práce v písárně byla považována
za velice záslužnou. Výroba knihy byla procesem velice zdlouhavým; společně
se zdobením mnohdy trvala i několik let.

17

Obrázek č. 17 Svitel Tóry s ukazovátkem zvaným Jad http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Torah_and_jad.jpg
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Od uchovávání písemností v podobě svitků se postupně upouštělo. Ve 4. století
byla vynalezena knižní vazba, která se dochovala dodnes. Zpočátku byl tento způsob
vazby knih pouze ojedinělý a běžně se začal používat až ve středověku. Účelem vzniku
knižní vazby byla ochrana písemností. Kniha dostala podobu kodexu. I když
se zpočátku kodexy vyráběly i z papyru, hlavním materiálem pro jejich výrobu byla
kůže a z ní vyrobený pergamen. Později se používal papír. Kodex se skládal z vrstev
(složek), přičemž jedna vrstva se pak skládala z několika do sebe vložených dvoustran.
Tyto vrstvy se poté svazovaly a vkládaly do vazby. Technika šití pergamenových listů
knihy je v podstatě řemeslnou záležitostí, a i ta se během let měnila. Při horním
a dolním okraji hřbetu knihaři umísťovali kapitálkový vaz, který se později
transformoval do podoby šitého kapitálku, a ten se u náročnějších knih používá dodnes.
Ve středověku sloužily jako ochrana knižního bloku typické dřevěné desky, které byly
postupně ve 14. a 15. století nahrazovány slepenými listy papíru. Tyto desky
se zpočátku potahovaly tlustou kůží, a to zejména hovězinou a teletinou. Méně často
se používala kůže z divoké zvěře. Od 14. století, kdy dřevěné desky byly nahrazovány
listy slepeného papíru, se v západní Evropě začala více používat kůže telecí nebo kozí,
ale stále se používala i mnohem silnější kůže hovězí. Hovězí kůže našla využití pro
takzvané řezané gotické vazby. V 15. a 16. století se, hlavně v Německu, v převážné
míře k výrobě knižní vazby používala vepřovice. V jižních částech Evropy se po celou
dobu na knižní vazbu nejčastěji používala kůže kozí. V pozdější době se ojediněle
objevovala také pergamenová knižní vazba.
Vazba knihy byla opatřována kováním, které plnilo funkci estetickou
i praktickou. Vyrábělo se ze železa, mědi nebo mosazi. Kování se umísťovalo zejména
na rohy vazby z důvodu, aby se rohy knih při používání neničily. Dále knihy mohly mít
spony a řetězy; ty bránily samovolnému otevírání knih.
Ve středověku neměla knižní vazba pouze užitkovou hodnotu, jakou bylo chránit
drahé písemnosti. Ještě dnes se můžeme setkat s luxusní vazbou, která bývá pýchou
soudobých knihoven. Krásně provedené byly především středověké vazby, na nichž
zpravidla pracovalo několik řemeslníků a umělců. Konkrétně šlo o knihaře, zlatníky,
řezbáře či brusiče drahých kamenů. Knižní vazby byly zdobeny slonovinou, zlatými
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ozdobami, figurkami, i zlatými destičkami s uměleckým rytím. Výzdobu doplňovaly
drahokamy a polodrahokamy. Někdy byly do schránek vkládány drobné ostatky svatých
a takto vyzdobené knižní vazby potom sloužily jako relikviáře. Tyto nádherné vazby
s bohatou a drahou výzdobou se objevují především v sakrální oblasti života té doby.
Pro svoji nákladnost byly často terčem kritiky některých čelních představitelů církve.
Tyto náročné vazby byly objednávány na zakázku a jen zcela výjimečně.

Obrázek č. 18 Bohatě zdobená knižní vazba18)
Častěji se pro zdobení knižních vazeb používal slepotisk. Technika slepotisku
byla v Evropě známa již od 7. století a používala se až do období renesance. Slepotisk
vznikal tak, že speciální razidlo se nahřálo a poté se přitisklo na vlhkou kůži, kterou
byla deska opatřena. Pak už jen záleželo na knihaři a jeho fantazii, jakého druhu vazby
dosáhl. Někdy se zdobilo pouze jednoduchými linkami, častěji však kosočtverci,
do jejichž středu se razidlem vytlačovaly drobné obrazy. Slepotisk se mohl také barvit

18

Obrázek č. 18 Bohatě zdobená knižní vazba - http://www.ilamparna.webz.cz/images/foto/08203.jpg
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nebo zlatit. V pozdní gotice se z razidel vytvářely na desce celé obrazce, které
se umísťovaly do středového pole a rámovaly se proužkovými ornamenty.
V gotice se používala také řezaná vazba, která se začíná objevovat od počátku
14. století. Jedná se o náročné umělecké dílo, při jehož tvoření se do kůže vyřezávají
ornamenty. K tomuto účelu se nejvíce hodila silná hovězí kůže. Tato technika se také
kombinovala se slepotiskem a tepáním. V pozdní gotice mají vazby v různých
evropských zemích rozdílný charakter. Vazby Anglie, Nizozemí a Francie jsou podobné
německé gotické vazbě. V Itálii se projevuje vliv Byzance a Orientu;

tyto vlivy

v 15. století přecházely i na německou vazbu.

Obrázek č. 19 Gotická vazba19)

Obrázek č. 20 Gotická vazba20)

Knihy se nepyšnily pouze nádhernými a nákladnými vazbami, ale zdobily
se i ilustracemi. Během 7. století se postupně začala zavrhovat ilustrace v antické
podobě a dekorace knih byly obohaceny o ornamenty. Ornamenty se často kombinovaly
s živočišnými a rostlinnými prvky. V evropské ornamentice vládla přesná geometrie
a díla této doby mohla směle soupeřit s ornamentikou orientálních zemí. I když

19
20

Obrázek č. 19 Gotická vazba -http://www.ilamparna.webz.cz/1knihy.htm
Obrázek č. 20 Gotická vazba -http://www.ilamparna.webz.cz/1knihy.htm
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iluminátor vyobrazoval Madonu nebo Krista, proměnil ilustraci v ornamentálně
stylizovaný obrazec. Od doby vzniku Franské říše se započalo s upouštěním
od ornamentů a hledala se cesta k návratu ke ztraceným hodnotám antiky. V klášterech,
které byly centry vzdělanosti a kultury, vznikaly při písařských dílnách malířské školy.
V té době knihy zdobily celostránkové ilustrace, tedy spíše obrazy, které zobrazovaly
zejména evangelisty a majestát Krista. Od 9. století se v knihách, jež nesloužily
liturgickým účelům, začíná objevovat perokresba.
Okolo 12. století se mění umělecký vzhled knih. Upouští se od celostránkových
ilustrací a uplatňují se jako ilustrace drobné obrázky, které tvoří ústřední součást
gotických iniciál. Iniciály jsou zdobeny figurální, zvířecí a někdy i symbolickou
tematikou. Vedle psaných knih se začínají objevovat knihy nového typu, v nichž
si ilustrace vyměnila úlohu s textem. Jedná se o takzvané obrázkové bible. Text v těchto
kodexech je jen doprovodem ke kreslenému, eventuálně malovanému obrázku.

Obrázek č. 21 Ukázka gotického ručně psaného textu s ilustrací21)

21

Obrázek č. 21 Ukázka gotického ručně psaného textu s ilustrací - http://www.people.cz/mag/cs/articlesdetail/aid-12689
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Ve středověku byla knihařská práce soustředěna zejména do klášterních dílen
a do pracoven v biskupských sídlech. Později začíná rychle přibývat městských knihařů,
kteří se soustředili do velkých měst, jenž svým kulturním zázemím, vzdělaností
a zámožností některých obyvatel zajišťovala potřebný trh, včetně obchodu s knihami.
Tyto podmínky umožnily následný rozmach cechovních řemesel, mezi něž patřilo
řemeslo knihvazačské a později, po vynálezu knihtisku, také tiskařské. Knihař měl
v této době jiné postavení, byl především obchodníkem s knihami. Řemeslník, který
se zabýval pouze vázáním knih, se nazýval vazač. Vazebné technologie, výzdoba
a velikost knihy poté závisela na době jejího vzniku.

1.4.2 Knihtisk a jeho vazba
Knihtiskem rozumíme vědomé rozmnožování rukopisu za užití pohyblivých liter
a lisu. Pohyblivými literami pak rozumíme možnost jejich rozmetání a nového užití.
Historie knihtisku se začala psát ještě dříve, než Gutenberg představil světu svůj
vynález. Již ve 2. století před naším letopočtem Číňané rozmnožovali text pomoci tisku
na papír. Písmena se zpočátku vyřezávala do kamene. Později se používali dřevěné
desky, jenž se natíraly barvou a pořizoval se z nich otisk na papír. Tato technika tisku
se nazývá dřevotisk. Za první tištěnou knihu na světě se považuje ilustrovaná
buddhistická sútra vydaná roku 868 v Číně. Tato byla tištěna technikou tisku z desky
neboli dřevotiskem. (PhDr. J. Bulisová, Ottova všeobecná encyklopedie A-L, Praha
2003) V 8. století se dřevotisk rozšířil z Číny do Japonska, kde se dále zdokonaloval.
V Evropě byl dřevotisk vynalezen bez jakékoli souvislosti s dřevotiskem
čínským a japonským. Nejstarší evropský dřevotisk, čili deskotisk, byl tištěn na látku.
Používali se dřevěné desky, do kterých byl vyřezán text, případně i obraz dřevořezačem.
Z nich vzniklý obtisk však ještě nepovažujeme za knihu. Postupným rozšiřováním
používání papíru se v Evropě rozmohly různé deskotisky. Deskotiskem se tiskly
kalendáře, obrazy svatých nebo se takto rozmnožovaly hrací karty. Tisklo se vždy pouze
na jednu stranu. Druhá strana byla tiskem první strany znehodnocena a k tisku již
nezpůsobilá.
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Časem se dospělo ke spojování jednotlivých stran, kdy takto vznikaly blokové
knihy.

Blokové

knihy

byly

tištěny

před

vynálezem

knihtisku

nebo

krátce

po něm z dřevěných nebo kovových desek, na nichž převládala ilustrace. Text byl pouze
doplňkem. (Kolektiv autorů encyklopedického institutu akademie věd, Malá
Československá encyklopedie III. Svazek I-L, Praha 1986) Nejstarší blokové knihy
se tiskly ve dvacátých až třicátých letech 15. století a svými rozměry nikdy
nepřesahovaly 40 stran.

Obrázek č. 22 Johannes Gutenberg22)
Blokové knihy můžeme rozdělit podle několika hledisek. Na knihy, v nichž
je obraz i text sloučen na jedné straně a na knihy, v nichž je pouze text a obraz zde
nikdy nebyl. Dále se můžeme setkat s knihami, které mají tištěný obraz a ručně psaný
text; říká se jim chiroxilografické blokové knihy. Vedle nich existují knihy, v kterých
je text k obrazu připojen pomocí dřevotisku; knihy xylografické. Vytištěné, konturované

22

Obrázek č. 22 Johannes Gutenberg - http://www.gutenberg-museum.de/39.0.html?&L
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obrazy byly poté ručně kolorovány. Poslední rozdělení blokových knih je podle způsobu
tisku, a to konkrétně podle toho, zda byl k tisku použit lis nebo byl obraz pořízen
hladítkem, případně i zda byl text vtlačen ručně. Blokové knihy jsou velice vzácné.
Zachovalo se jich jen malé množství, protože byly zničeny častým užíváním.
V 18. Až 20. století ožívá deskotisk v nové formě. Písmo, případně i obrazy
se vyřezávaly nebo vyleptávaly do dřevěných nebo kovových desek. Na počátku
19. století bylo několikrát použito deskotisku i v Čechách, při tisku celé knihy.
V Evropě se používala i razidla, která představovala jednotlivá písmena. Razidla
se používala k nápisům na vazbách knih a označovala jejich obsah. Za nejstarší doklad
tohoto způsobu tlačení do kůže se považuje nápis na gotické vazbě norimberského
dominikána Conráda Forstera z Ansbachu z let 1436 a 1442.
Vynálezce evropského knihtisku žádné ze svých děl neoznačil svým jménem ani
místem vydání. Tímto je zapříčiněno, že o vynálezci knihtisku panovalo mnoho sporů.
Někteří tvrdili, že knihtisk vynalezl štrasburský tiskař Johann Mentelin. Dalšími
ze zmiňovaných možných vynálezců knihtisku jsou Johannes Brito, který působil
v Brüggách, nebo dle tvrzení Holanďanů Laurenz Janszon Coster. Z pohledu Čechů
je nejzajímavější osobou, o které se historikové zmiňují jako o jednom z možných
vynálezců knihtisku, zlatník Prokop Waltvogel de Braganciis, který byl pražským
rodákem. Tento muž se stal občanem švýcarského Luzernu a v letech 1444 – 1446
pobýval v jihofrancouzském městě Avignonu. Z jeho tiskařské činnosti se nám
nezachoval jediný výtisk. Pouze z historických zpráv se o něm ví, že uzavíral smlouvy
o tom, že naučí „artem scribendi artificialiter“ neboli umění uměle psáti. Za skutečného
vynálezce evropského knihtisku je však považován Johannes Getenberg. Historické
zprávy zmiňují, že v říjnu roku 1458 jej jako vynálezce knihtisku uznává francouzský
královský dvůr. Také kolínská kronika z roku 1499 zmiňuje Getenberga jako vynálezce
knihtisku.
Vynálezce knihtisku Johannes Gensfleich zvaný Gutenberg se narodil v Mohuči
mezi lety 1394 a 1399. V září roku 1428 se kvůli politickým sporům vystěhoval
z Mohuče a od roku 1434 do roku 1444 pobýval ve Štrasburku. Poté se zřejmě
přestěhoval zpět do Mohuče, kde byl bezpečně zaznamenán roku 1448. V říjnu roku
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1462, v době bojů mezi arcibiskupy Adolfem Nasavským a Dietherem z Isenburgu, byl
oloupen a následně vyhnán z města, do kterého se ke konci roku 1462, nebo na počátku
roku 1463 opět navrací. Po svém návratu v Mohuči zakládá tiskárnu. Dne 17. ledna
1465 byl jmenován doživotním dvořanem mohučského kurfiřta. Tiskárnu v Mohuči
provozoval až do své smrti. Zemřel 3. února 1468. Až do své smrti v ní však
nepracoval, jelikož ke konci života patrně oslepl.
V Esebiově kronice z roku 1483 její autor Matteo Palmieri uvedl, že Getenberg
vynalezl knihtisk roku 1440. U nás tento rok jakožto rok vynálezu knihtisku označil
jako první roku 1539 Václav Hájek z Libočan. Dnešním bádáním bylo zjištěno, že první
Gutenbergovi pokusy o knihtisk spadají do roku 1436. První typografický tisk se mu
poté zdařil buď roku 1445, nebo roku 1446. Johanes Gutenberg se původně vyučil
zlatníkem. Zaobíral se řemeslnými pracemi, brousil drahokamy a vyráběl zrcadla. Při
tom od roku 1436, kdy žil ve Štrasburku, prováděl první pokusy o knihtisk. V tuto dobu
již měl lité písmena a lis. Gutenbergův vynález knihtisku netkví ani tak v použití lisu,
jako ve vynálezu ručního licího stroje, za jehož pomoci bylo možno z téže matrice
odlévat jednotlivá písmena. Po rozložení strojku na dvě části byla litera vyjmuta
a strojek byl opět připraven k dalšímu použití. Takto odlitá písmena měla stejnou
velikost, mohla se hromadně vyrábět a následně, po použití a rozmetání sazby, opětovně
využít. K tomu, aby Gutenberg mohl odlévat litery, musel nejdříve vytvořit slitinu
kovů, která by měla dostatečnou pevnost a nízkou tavící teplotu. To proto, aby se licí
strojek a matrice nepoškodily vysokou teplotou. Složení liteřiny, ze které se odlévala
jednotlivá písmena, se od dob Gutenbergových do současnosti příliš nezměnilo. Jedná
se o slitinu 55 % olova, 15% cínu, 30% antimonu a malého množství vizmutu.
Další Gutenbergovou snahou bylo vyvinout tiskařskou barvu. Tu vyráběl
ze směsi, jejíž základní složky tvořily saze a fermež. Tato tiskařská barva se za pomocí
kožených tampónů nanášela na litery, které byly sestaveny v kase. Když bylo potřeba
změnit text, litery se z kasy rozmetaly a znovu do kasy nasázely v požadovaném pořadí.
Jedním z posledních Gutenbergových úkolů byla úprava původního papírenského lisu
na lis tiskařský tak, aby byl schopen vyvinout dostatečný tlak. Jak však vypadal
Gutenbergův tiskařský lis přesně, nevíme. Jeho rekonstrukce z druhé poloviny
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19. století, která je uložena v německém knižním muzeu v Lipsku, není přesná. Byla
vyrobena na základě zlomku lisu, který však nepatřil Gutenbergovi. Nejstarší
vyobrazení tiskařského lisu známe z lionského tisku Matthiase Hussa z roku 1499
„Dance macabre“. Tiskařský lis vyrobený ze dřeva měl tvar stolu, jehož plotna nebyla
pevná a mohla se za pomocí kliky vodorovně pohybovat. Papír byl poté při tisku
ke stolu připevněn hřebíky, aby se strany správně kryly. Těmto hřebíkům se říkalo
punktury a na papíru zanechávaly stopy.

Obrázek č. 23 Tiskařská dílna23)
Nejstarší Gutenbergův tisk, a tudíž i nejstarší evropský tisk, který se zachoval
do dnešních dnů, pochází z roku 1445. Jedná se o zlomek knihy o posledním soudu,
který je tištěn v německém jazyce a který se nazývá tzv. zlomek knihy Sybiliny. Toto
dílo mělo celkem asi 27 stran. Po návratu do Mohuče Gutenberg svůj vynález stále
zdokonaloval a připravoval se na vydání svého nejvýznamnějšího díla. Toto dílo tiskl
23

Obrázek č. 23 Tiskařská dílna - http://geo3.fsv.cvut.cz/~soukup/bkl/skrivankova/knihtisk.htm
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v letech 1452 – 1455. Jednalo se o latinskou bibli, která měla na každé straně dva
sloupce o 42 řádcích, říká se jí proto 42řádková bible. Aby mohl Gutenberg své dílo
realizovat, musel si nejdříve opatřit nemalé finanční prostředky. Obchodního partnera
nalezl v bohatém mohučském měšťanovi Johanesu Fustovi, který mu dvakrát zapůjčil
velkou sumu finančních prostředků. Prvních 800 zlatých mu Fust půjčil na zařízení
dílny, do níž bylo zakoupeno šest lisů, na kterých se poté pracovalo. Dále šly peníze
na licí strojky a na liteřinu, ze které se odlévaly jednotlivé litery. Dalších 800 zlatých
bylo zapůjčeno na realizaci tisku latinské bible, a to zejména na nákup papíru
a pergamenu, na kterém byla část nákladu bible vytištěna. Gutenbergova 42řádková
bible je mistrovským dílem své doby, a to nejen typem použitého písma, ale také
typografickou úpravou a pečlivostí vlastního provedení tisku; jsou zde domalovány
iniciály a miniatury na širších okrajích některých stran. Gutenberg pravděpodobně
vytiskl 150 exemplářů své bible na papír a 35 exemplářů na pergamen. Do dnešní doby
se zachovalo 47 výtisků této bible, přičemž 12 výtisků je právě na pergamenu. Dalším
z velkých Gutenbergových děl je jiná latinská bible, která se podle počtu řádků nazývá
36řádková a kterou tiskl v rozmezí let 1457 – 1458. Gutenberg se ve své dílně
neomezoval pouze na bible, ale tiskl také kalendáře.
Gutenbergův vynález se začal rychle rozšiřovat po celé Evropě a tak roku
1458 vzniká tiskárna v Bambergu, kterou provozuje Henrich Keffer. Roku 1461 vznikla
tiskárna ve Štrasburku pod vedením tiskaře Johanna Mentelina. Postupně vznikají
tiskárny i v dalších evropských městech. Jméno prvního tiskaře v českých zemích ale
není známo. Víme, že tiskl v českém jazyce kolem roku 1468, a to patrně v katolické
Plzni, kde byla tištěna Kronika Trojanská. Jednalo se zřejmě o katolického kněze,
který si písmo řezal sám. Podle sazby se tento tiskař svému umění naučil v Kolíně nad
Rýnem, u tiskaře Ulricha Zella. V Praze se první knihtisk objevil až v roce 1487. Poté
se během 15. století dále rozšiřoval i do jiných měst, a to hlavně díky obchodním
cestám; objevují se zmínky o tiskárnách ve Vimperku, Brně, Kutné Hoře a Olomouci.
I po vynálezu knihtisku se některé knihy dále šířily rukopisně. Ještě v 16. a 17.
století existovaly řemeslné písárny. Po vynalezení knihtisku se netiskly knihy, kterých
bylo potřeba jen v malém počtu výtisků; ty se stále ručně opisovaly. Jednalo se zejména
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o zpěvníky duchovních písní, které byly psány pouze pro určitý kostel nebo místo.
Touto prací se zaměstnávaly některé kláštery, a náklady hradily jednotlivé obce, pro
které byly takové zpěvníky psány. Bez knihtisku, pouze proklepem, za pomoci psacího
stroje, se do nedávné doby rozmnožovaly některé spisy, zejména samizdaty, které mezi
sebou šířily uzavřené komunity lidí. V současné době se k šíření tisku používá
výpočetní technika; pomocí internetu se může tisk během několika okamžiků rozšířit
do celého světa.
K prvnímu velkému zlomu od Gutenbergovy doby došlo na počátku 19. století
vynálezem rychlolisu. Již před tím byl ruční tisk několikrát vylepšen, a to zdokonalením
tiskařského lisu. Ten postupem času dostal větší tiskovou desku a byl schopen vyvinout
větší tlak. Dřevěné součásti tiskařského lisu byly později nahrazeny kovovými. Stále
však šlo pouze o dílčí vylepšení, kterými bylo dosaženo o něco vyšší rychlosti tisku.
Rychlost tisku však zmnohonásobil až rychlolis Friedricha Königa (1774 – 1833).
König se narodil v Německu ve městě Eisleben. Vyučil se tiskařem a sazečem v tiskárně
Breitkopf v Lipsku. Své pokusy o zmechanizování tisku prováděl v Suhlu v Durynsku,
kde roku 1804 představil takzvaný suhlský lis. Ten měl ještě ploché tlakové desky.
Následně König svůj lis představoval v různých městech Evropy, ale zájem o něj byl
pouze vlažný. Přesouvá se do Anglie, kde se roku 1809 seznamuje s mechanikem
Andreasem Bauerem (1783 – 1860). Poté vyrábí čtyři rychlolisy, které si zde nechává
i patentovat. Vlastní podstata Königova vynálezu spočívá ve stroji s tiskovým válcem.
Tiskový válec přitlačuje papírový arch na tiskovou formu, která se pod ním pohybuje.
Klíčovým okamžikem pro Königův vynález byl zájem ze strany majitele londýnský
Timesů pana Johna Waltery II., který noviny vlastnil v době od roku 1803 až do roku
1847. Tento muž jako jeden z prvních pochopil význam Königova vynálezu, který
v kombinaci s parním strojem osvobozuje člověka od těžké tělesné práce, a pro svoje
noviny objednal hned dva rychlolisy. Jejich stavba trvala dva roky a v noci z 28. na 29
listopadu roku 1814 byl jimi vytištěn celý náklad Timesů. Ruční lis byl v té době
schopen tisknout zhruba 300 archů za hodinu. Oproti tomu Königův vynález zvládal
až 1100 archů za tutéž dobu. V roce 1828 byl zkonstruován čtyřválcový rychlolis, který
byl schopen vytisknout až 4000 archů za hodinu.
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Obrázek č. 24 Ruční tiskařský rychlolis24)
Tiskařské stroje se poté dále zdokonalovaly, a v roce 1845 Američan Robert Hoe
zkonstruoval první tiskařskou rotačku. O pět let později Francouz Hippolyte Marinoni a
Němec Jacob Worms postavili prototyp své vlastní tiskařské rotačky, ale tehdy platný
zákon, který nařizoval kolkování každého výtisku, bránil zpočátku zavedení rotačního
tisku. Ten se rozšiřoval hlavně v USA, kde byl používán pro tisk novin. Princip rotačky
tkví v tom, že sazba je umístěna na rotujícím válci. Může se tak tisknout na jednotlivé
archy, ale také na „nekonečný“ pás papíru, čehož se využívá právě při tisku novin.
Rotačka může tisknout na obě strany papíru a může se doplnit o různá skládací a řezací
zařízení. V praxi to poté vypadá tak, že z jedné strany se do tiskařského stroje založí pás
papíru a na straně druhé vycházejí ze stroje již poskládané tiskoviny. V současné době
se nejčastěji pro tisk vysokonákladových tiskovin jako jsou různé noviny a časopisy
používají ofsetové rotační tiskové stroje, které jsou schopny tisknout rychlostí
40.000 výtisků za hodinu.

24

Obrázek č. 24 Ruční tiskařský rychlolis - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tiskařský_lis
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Knižní vazba prvotisků je z velké části ještě gotická. Dřevěné desky těchto
vazeb jsou čím dál častěji nahrazovány deskami ze slepeného papíru. Do 16. století
vstupuje knižní vazba společně s renesancí. V této době se používají dva druhy vazeb,
jedná se o běžnou vazbu, která však není nijak skromná a o knižní vazbu luxusní.
Renesanční vazba je hojně vázána do bělené vepřovice a zdobena slepotiskem z válečku
nebo desky. Válečky často na vazbě tvoří rámování, a to i v několika řadách. Deskový
slepotisk je většinou umístěn do středu; čím je větší, tím je vzácnější. Často se jedná
o výjevy z bible nebo portréty panovníků. U luxusních vazeb objednaných panovníky,
vysokými církevními hodnostáři nebo bohatou šlechtou dominuje ve středním poli
ozdobná ražba se znakem majitele a objednavatele vazby, tzv. supralibros. Nákladné
vazby té doby jsou zlaceny a bohatě zdobeny, a to i po hřbetu knihy. V 17. století začíná
knižní vazbu ovládat barokní sloh. Přepychové vazby krom znaku rodu zdobí i iniciály
majitele. Dekorace zlacení přijímá zakřivení linií typické pro baroko. Začínají se více
prosazovat rostlinné motivy. Na vazbě se objevuje vějířový vzor v rozích, s růžicí
ve středu desky. Následující 18. století se vyznačuje knižní vazbou ve stylu rokoka, kdy
se výzdoba stahuje k okrajům desky a nechává tak vyniknout střednímu supralibrosu
nebo medailonu, který pak vystupuje z hladké, často barvené kůže. Celkově je zdobení
knižních vazeb jemnější než u vazeb barokních. Používají se jemnější kůže,
a to především kozí, které se dají dobře barvit. Nastupující období klasicismu učinilo
rázný konec barokní a rokokové knižní vazbě. Klasicismus volí strohé zlacené rámování
podél okrajů desek, které zpestří pouze mezirámový prostor s opakujícím se motivem
květin nebo rozličných křivek. Střední pole je povětšinou prázdné, občas se objevuje
supralibros bez orámování. Klasicismus má pevný řád vyjádřený rovnými liniemi.
Dekor připustí pouze mezi těmito rovnými liniemi jako upomínku na rokoko.
Až do 19. století se knihy vázaly ručně. Vlivem průmyslové revoluce a nástupem
knihařských strojů začaly převládat nakladatelské vazby. Jejich rozvoj je ovlivněn
příchodem nově používaného materiálu, knihařského plátna. V této době se začaly
prodávat knihy jednotně vázané. V předešlých staletích se knihy zhotovovaly
v jednotném souvislém procesu, v kterém byly desky nasazeny na zpracovaný a ušitý
knižní blok. Pokryv desek byl poté proveden až po jejich spojení s knižním blokem.
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Nová výrobní technologie, která v této době začala být používána, spočívala v tom,
že knižní blok a desky byly připraveny odděleně a ke kompletaci došlo až při tzv.
zavěšení pomocí předsádek. Tato po mnoho staletí nejvýraznější změna při vázání knih
ovlivnila svým zjednodušením vznik knihařských manufaktur a následné snížení ceny
vazby. V polovině 20. století se začaly zavádět měkké vazby a brožované knihy
postupně přestaly vycházet. Počátek průmyslové revoluce a následný vývoj měly veliký
dopad na knihaře. Ti se museli přizpůsobit a byli nuceni rozšířit nabídku vazeb.
Knihařství se poté stává uměleckým řemeslem, případně restaurátorským.
Knižní vazby se mohou zjednodušeně rozdělit na vazby měkké a tuhé. Tuhé
vazby jsou odolnější, ale jejich výroba je složitější, a tudíž i dražší. Proto
se v současnosti používají nejvíce vazby měkké, tzv. paperbacky. Dále se měkké a tuhé
vazby mohou dělit podle toho, zda jsou lepené nebo šité. S tímto zjednodušeným
rozdělením by však knihaři zcela nesouhlasili, proto se vazby měkké a tuhé ještě dále
dělí. Označují se velkým písmenem V a příslušnou číslicí od čísla 1 do čísla 9. Měkkou
vazbu dělíme na čtyři základní typy. Na vazbu V1 vyrobenou tak, že jsou knižní složky
sneseny vkládáním do sebe. Takto vzniklý knižní blok se následně sešije drátěnými
skobami po celé délce hřbetu. Dále máme vazbu označovanou jako V2, která je spolu
s vazbou V1 v současnosti nejpoužívanější. Na rozdíl od předchozí vazby jsou
jednotlivé listy lepeny. Vazba V3 je taktéž podobná vazbě označované jako V1, ale
skoby, které jsou použity na sešití, jsou umístěny shora a celek je poté umístěn
do obálky. Vazba V4 je také měkkou vazbou, ale je velmi podobná vazbě tuhé.
Jednotlivé bloky jsou sešity a následně slepeny. Tuhá vazba se větví na dva druhy
vazeb, na polotuhé a tuhé. Polotuhé vazby můžeme rozčlenit na dvě skupiny, které
se označují jako vazba V5 a V6. Vazba V5 má desky z lehčí lepenky, je mírně odsazena
od hřbetu a je buď šitá, nebo lepená. Vazba V6 se používá na leporela. Tuhé vazby
se dělí na tři základní skupiny, a to na skupinu vazeb V7, což jsou vazby poloplátěné.
K potažení desky je použit papír a na hřbet knihy plátno. Vazba V8 je celoplátěnou
vazbou, na desky je tudíž použit pouze jeden materiál. Vazba označovaná jako V9 je
vazba opatřená plastovými deskami.
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Obrázek č. 25 Současná umělecká knižní vazba25)

1.4.3 Elektronická kniha
V současné době je na klasickou formu knihy vyvíjen velký tlak ze strany
elektronických médií. Tomuto tlaku kniha podléhá a ve světě se začíná objevovat
elektronická kniha. Jinými názvy ekniha, e-kniha, e-book nebo také digitální kniha.
Někdy se pojmem e-book označuje speciální zařízení, které je určeno pro interpretaci
textu v digitální podobě. V počátku se jednalo o psaný text převedený do elektronické
podoby, na který bylo možno nahlížet jako na tištěnou knihu.
Nápad elektronické podoby knihy vznikl v roce 1971, kdy Američan Michael S.
Hart (8.3.1947 – 6.11.2011) přišel s Projektem Gutenberg. Jednalo se o dobrovolnický
projekt se snahou digitalizovat, archivovat a distribuovat kulturní díla. Tento projekt
se započal třetího července roku 1971 a stal se základem pro nejstarší digitální knihovnu
25

Obrázek č. 25 Současná umělecká knižní vazba - http://www.ilamparna.webz.cz/fotoknihy.htm
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světa. Projekt se snažil zpřístupnit díla v digitální podobě tak, jak to jen bylo možné.
Digitalizovaná díla byla zpracována ve formátech, které bylo možno používat téměř
na každém počítači. V polovině 90. let projekt sídlil v Illinois Benedictine College.
Postupem času se k Hartovi připojovali další dobrovolníci. Texty se zpočátku ručně
opisovaly, později se využívalo scannerů. Projekt Gutenberg má v současné době sídlo
ne University of North Carolina v Chapel Hill a v dnešní době obsahuje více jak 75.000
eknih a edokumentů.

Obrázek č. 26 Současná elektronická kniha 26)
V počátcích vzniku elektronické knihy ji bylo možno číst pouze za pomoci počítače, což
se jevilo nepohodlným. Přední světoví výrobci elektroniky však na tuto situaci
zareagovali

výrobou

speciálního

zařízení

pro

čtení

elektronické

knihy

a společnost Sony v roce 2006 přišla na trh se svoji čtečkou elektronických knih pod
názvem Reader. Tyto čtečky však byly určeny pouze pro trh v USA. Na evropském trhu
bylo zpočátku k dostání pouze drahé zařízení prodávané pod názvem Cybook. Poměrně
dlouho pak přes všemožné přísliby nastal v dané oblasti klid. Zlom přišel poté,
26

Obrázek č. 26 Současná elektronická kniha - http://www.zbozi.cz/vyrobek/amazon-kindle-4-bezreklam/
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co se největší internetový prodejce knih, společnost Amazon, rozhodla vstoupit na trh
s elektronickými knihami se svým vlastním zařízením. Svou čtečku elektronických knih
představila 19. listopadu roku 2007 a nazvala ji Kindle. Amazon Kindle je v současnosti
jednou z nejznámějších čteček elektronických knih na světě. Internetovému prodejci
knih se vyplatilo vsadit na vlastní produkt a na svou cenovou politiku. Přestože
společnost Amazon často nezveřejňuje čísla o prodeji svých produktů, občas se k nám
nějaká informace dostane. Z uvedených čísel vyplývá vzrůstající obliba elektronických
knih; jako příklad uveďme rok 2009, kdy bylo prodáno 2,4 milionů kusů čteček
elektronických knih. V roce 2010 to však již bylo 8 milionů kusů prodaných čteček
a jen v prosinci roku 2011 to byly 4 miliony prodaných čteček elektronických knih.
Společnost Amazon dále uvedla, že ve druhém pololetí roku 2010 prodej elektronických
knih poprvé překonal prodej klasických tištěných knih, a to v poměru 143 kusů
prodaných elektronických knih ku 100 kusům prodaných klasických tištěných knih.
(volně

přejato

z internetových

stránek

dne

10.

února

2013

http://phx.corporateir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1451043,
http://blog.3tecky.cz/79-svetla-budoucnost-e-booku-aneb-proc-to-jinak-nedopadne)
V současné době je na trhu k dostání několik druhů čteček elektronických knih
od různých výrobců. Elektronické knihy se dále dají číst i pomoci tabletů nebo chytrých
telefonů a dalších elektronických zařízení. Elektronická kniha v současnosti zažívá
velký rozmach, přičemž výroba takové knihy je nepoměrně levnější než výroba klasické
tištěné knihy. Výhodou elektronické knihy je její snadná distribuce. Za pomoci internetu
se dá v okamžiku rozeslat po celém světě. Další výhodou je, že zde odpadá role
vydavatele, který některé knihy odmítal vydat proto, že se mu zdály nezajímavé
či že by se mu nevyplatilo je tisknout, ač pouze v omezeném množství. Další z výhod
je skladnost elektronické knihy; na jednom paměťovém médiu můžeme mít několik
desítek nebo i stovek knih. Při cestování tak s sebou nemusíme nosit několik knih
a vystačíme si pouze s jedním zařízením, ve kterém budeme mít třeba celou svoji
knihovnu. Elektronické knihy však nemají pouze výhody. Elektronická kniha se může
někomu zdát neosobní. Dalším aspektem je to, že mohou přinášet problémy při
kopírování souborů, kdy každá čtečka používá jiný formát zápisu elektronické knihy.
Může se stát, že při výměně čtečky elektronických knih nám na nové nebudou fungovat
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již dříve zakoupené tituly. Elektronické knihy si nikde nevystavíme, nemají svoji
klasickou vůni po tiskařské barvě, jako knihy tištěné. K elektronické knize nikdy
nebudeme cítit to, co cítíme ke své oblíbené tištěné knize, kterou jsme již několikrát
přečetli. Taková kniha může mít pokrčené rohy, může být i ušpiněná, ale právě tyhle její
milé odlišnosti jsou součástí vztahu k oblíbené knížce.

1. DIDAKTICKÁ ČÁST
Námět: Vazba mé oblíbené knihy
Námět je určen dětem navštěvujícím posledním rokem mateřskou školu, tedy
dětem ve věku 5 až 6 let. Zpracování tématu je rozvrženo do tří vyučovacích hodin.
V průběhu první hodiny dětem bude představena historie knihy. Na začátku druhé
hodiny budou děti seznámeny s námětem práce. Zbytek hodiny bude určen k samotné
práci dětí na daném tématu. V průběhu třetí vyučovací hodiny budou děti svá díla
jednotlivě prezentovat před spolužáky, tzn. mohou zmínit to, na co při práci myslely,
proč si vybraly zrovna to určité téma, jaký má pro ně kresba význam.
Námětem práce dětí je výzdoba vazby jejich oblíbené knihy. Konkrétně tedy, jak
by měla vazba této knihy podle jejich představ vypadat, aby zaujala co možná nejvíce
dětí. Jako pomůcku budou žáci potřebovat bílý papír o velikosti A4. Tento papír před
započetím práce složí na polovinu, aby jim lépe připomínal vazbu knihy. Kresbu budou
moci provést tužkou nebo pastelem. Tyto prostředky by měly být běžně dostupné
ve všech mateřských školách.
V rámci druhé hodiny pohovoří děti o svém díle před zbytkem spolužáků. Učitel
by měl klást otázky k dílu autora a podněcovat ostatní děti ke kladení otázek
směřujících na hovořící dítě. Dítě se vynasnaží ostatním dětem vysvětlit, proč své dílo
pojal právě takovým způsobem, proč si myslí, že jím vyzdobená vazba knihy by zaujala
i další děti, případně více pohovoří o své oblíbené knize. Tímto způsobem obhájí své
dílo postupně všechny děti.
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Ve třetí hodině bude dětem mateřské školy představena stručná historie knihy
se zaměřením na zdobení knižní vazby. V souvislosti s knižní vazbou budou dětem
představeny různé vazby od vazeb z doby gotické, které byly často velice nákladné,
po současné vazby nakladatelské, jejichž prvotní úloha je prodat knihu a ne ji jen
chránit před poškozením.
Cílem didaktické hodiny je vysvětlit dětem důležitost postavení knihy v životě
člověka. Říci jim, že kniha tu s námi není od nepaměti, ale že se postupem času stávala
nedílnou součástí života každého vzdělaného člověka. Představit její historii a vývoj
od nástěnných maleb po současnost. Poukázat na to, že výroba knihy v minulosti
představovala zdlouhavý proces, který mohl mnohdy trvat i několik měsíců nebo let.
Předvést dětem, jak knižní vazbu zdobili naši předci a jak se zdobí v současnosti. Sdělit
jim, že knižní vazba nebyla původně určena ke zdobení knih, ale zejména k jejich
ochraně před poškozením při manipulaci s nimi. Závěrem by bylo vhodné upozornit,
že kniha přispěla k pokroku celého lidstva a že nám naši předkové jejím prostřednictvím
předávali své objevy a zkušenosti.

Závěrem
Téma bakalářské práce Kniha, její historie a využití knižní tvorby ve výchově
jsem si vybral proto, že se domnívám, že kniha v současné době bývá jako sdělovací
prostředek opomíjena. Stále se rozrůstající moderní technologie se ji snaží nahradit,
mně však oproti knize připadají neosobní. Během dlouhé historie knihy vzniklo mnoho
originálních děl, a to co se obsahu týče, tak i po stránce řemeslného zpracování. Jedná
se bezesporu o umělecká díla, která nám dávají nahlédnout do doby svého vzniku.
Poučují nás o tom, jak se lidé ve své době bavili, o čem přemýšleli, jaké jazykové
prostředky používali. Dále nám knihy poodhalují zručnost tehdejších řemeslníků, kteří
se na výrobě knihy podíleli, přičemž se nejednalo pouze o písaře nebo knihaře, ale
i o zlatníky nebo brusiče drahých kamenů. Taková zpracovatelsky náročná díla jsou
poté jejich majiteli nesmírně ceněna a jsou chloubou nejedné knihovny, a to nejen pro
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svoji téměř nevyčíslitelnou hodnotu v penězích, ale především pro své umělecké
zpracování. Vždyť takové dílo nemůže nahradit žádná písemnost v elektronické podobě,
skládající se z řady jedniček a nul. A nemusí se jednat pouze o vzácné exempláře knih.
I běžná kniha prodávající se v knihkupectví nám leccos vypoví o svém autorovi a době
vzniku.
Na první pohled nás, čtenáře, zaujme vazba knihy, i když v současné době
se používá převážně levná nakladatelská vazba. I tato levná vazba však může být
po umělecké stránce zdařilá. Taková vazba nás může podvědomě zaujmout
a my přemýšlíme, co nám autor knihy chtěl prostřednictvím této vazby říci. Proč zvolil
právě tuto barvu nebo symbol. Často až poté knihu otevřeme a zaměříme se na její
obsah. V dnešním světě kniha představuje přístav, ve kterém se můžeme oprostit
od běžných starostí a dát průchod své fantazii. Vždyť co je výchovnější, zapnout dítěti
před spánkem televizor a dále se mu nevěnovat, nebo vzít si do ruky dětskou knihu
a přečíst spolu několik stránek? Díky četbě můžeme v dítěti probudit jeho fantazii.
Takové dítě nebude krmeno pouze komerčními programy a hlavně, rodiče
prostřednictvím knihy mohou lépe formovat dětskou osobnost. V neposlední řadě nám
náš potomek bude vděčen za společně strávené, pěkné chvíle nad knihou. Proto
si myslím, že i v současném světě digitálních technologii tištěná kniha zdaleka ještě
neřekla své poslední slovo.
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