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PRVOTISKY ZÁMECKÉ KNIHOVNY 
V KROMĚŘÍŽI
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Abstrakt: Předmětem příspěvku jsou prvotisky knihovny arcibiskupského zámku v Kroměříži, jejichž 
soupis (včetně rozsáhlého exemplářového popisu) byl zhotoven v rámci stejnojmenného projektu.
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Rozsáhlá sbírka kroměřížské zámecké knihovny patří v současné době olomouckému arci-
biskupství a je spravována Arcidiecézním muzeem Kroměříž, tedy pobočkou Muzea umění 
Olomouc, které ji do své správy převzalo roku 2007.

Knihovna vznikla na  arcibiskupském zámku v  Kroměříži roku 1694 na  popud tehdej-
šího olomouckého biskupa Karla II. z  Lichtensteinu-Castelcorna. Ten přemístil centrální 
knihovnu arcibiskupství olomouckého právě do  prostor Kroměřížského zámku. Nadační 
listiny ze 14. května výše uvedeného roku zahrnují mimo jiné nadační kapitál k pořizování 
nových knih, vazeb a k placení knihovníka. 1 Zámecká knihovna disponuje rozmanitými tisky 
co do oboru i doby jejich vydání, mimo jiné je součástí knihovny sbírka prvotisků. 2

Současný prvotiskový fond kroměřížské zámecké knihovny dosahuje počtu 172 svazků, 
čímž se mezi zámeckými knihovnami řadí k nejrozsáhlejším prvotiskovým fondům v republi-
ce. 3 Termín „prvotisk“ označuje díla, která byla vytištěna do konce roku 1500. Vedle českého 
označení prvotisk se užívá také latinského termínu „incunabula“, tj. česky plenky, kolébka. 4 
Skutečný počet děl v  rámci zmíněných 172 svazků je pochopitelně mnohem vyšší. Dále 
celkem 30 titulů se v  rámci sbírky opakuje. Většina titulů se opakuje v  různých edicích, 
najdeme však také jeden triplikát, konkrétně Olomoucký misál z  roku 1488, a  celkem pět 
duplikátů, jsou to: Olomoucký misál z roku 1499; Pražská bible; Historie Paula Orosia a Sche-
delova Norimberská kronika (ve verzi latinské a verzi české). Vedle svazkových děl pak fond 
obsahuje také několik fragmentů, které jsou uloženy samostatně, popřípadě jsou vylepeny 
na přídeštích jiných knih. 

Tematicky převažují ve  fondu díla teologická, vedle 17 svazků patřících Bibli 5 najdeme 
ve fondu také konkordance, slovníky, žaltáře či výklady, které mají napomoci porozumění bib-
lických textů či usnadnit manipulaci se zmíněnými texty. Z teologického okruhu se ve sbírce 
dále nacházejí četné traktáty, misály, životy svatých i kázání soudobých i starších autorů. Rov-
něž v oblasti práva převažuje právo církevní. Vedle výše zmíněných textů náboženského cha-
rakteru obsahuje sbírka také texty rázu světského, především literaturu medicínskou a mimo 
jiné encyklopedii De proprietatibus rerum, kterou sestavil Bartholomaeus Anglicus.

1 PAVLÍČKOVÁ, R. Sídla olomouckých biskupů: mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664–
1695. Vyd. 1., Sv. 4. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Verbum, 2001, s. 32.

2 PERŮTKA, M. – DANIEL, L. – TOGNER, M. (eds.). Arcibiskupský zámek & zahrady v Kroměříži. 1. vyd. Kroměříž: 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2009, 247 s.

3 Počtem svazků kroměřížskou sbírku převyšuje pouze roudnická lobkowiczká knihovna v Nelahozevsi se 
730 svazky.

4 Původně slovo složené z latinského „in-” (v) a „cūnābula“ (kolébka).
5 12 latinských, 3 německé a 2 české svazky.
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Pestré je také autorské složení prvotiskové kroměřížské sbírky. Zastoupena jsou díla saha-
jící od starověku až po 15. století. Nejstarší období zastupují se svými díly řečtí filozofové 
(Aristoteles, Platón), historikové (Appiános, Dionýsios z Halikarnassu), římští gramatikové 
(Marcellus Nonius, Priscianus, Aelius Donatus) či G. I. Caesar se svými Zápisky o válce galské 
a  občanské či básník Ovidius se svými Proměnami. Z období křesťanského pak jmenujme 
například Ambrože Milánského či papeže Řehoře Velikého. Nechybí ani encyklopedista Isi-
dor ze Sevilly, filozof Casiodorus a historik Paulus Orosius. Zastoupena je rovněž literatura 
středověká (Petr Lombardský, Tomáš Akvinský, Albert Veliký, Bernard z Clairvaux, William 
Ockham) a období humanismu (mimo jiné Petrus Candius Decembrius, Lapo Birago, Julius 
Pomponius Laetus, Raphael Regius, papež Enea Silvio Piccolomini, Omnibonus Leonicenus, 
Lorenzo Valla, Johann Müller, zvaný Regiomontanus). K nejpopulárnějším knihám 15. sto-
letí řadíme Weltchronik, kterou sestavil Hartmann Schedel. Kroměřížský prvotiskový fond 
disponuje hned čtyřmi exempláři tohoto díla, z nichž dva jsou české a dva německé. Text 
díla je doplněn 1 809 dřevořezovými ilustracemi, z čehož pravděpodobně pramení jeho velká 
obliba. V neposlední řadě se v rámci zámeckých prvotisků setkáme také s autory arabského 
světa, kterými jsou Abū Alī al-Husain ibn Abdullāh ibn Sīnā (latinsky zvaný Avicenna), Abū 
Bakr Muhammad ibn Zakarīyā ar-Rāzī (zvaný Rhazes) a Abu I-Qasim Chalaf ibn al-Abbas 
az-Zahrawi (tj. Abulcasis).

Z  provenienčních záznamů převažují u  kroměřížských prvotisků pochopitelně záznamy 
značící příslušnost svazků k samotné zámecké knihovně. Mnohé tisky jsou opatřeny mědiry-
tinovým exlibris s erbem Karla z Lichtensteinu. Od 19. století pak byly tisky patřící kromě-
řížské knihovně označovány především razítky. Po nejčastěji černém kulatém razítku s opisem 
„Fürst-Erzbischöfliche Bibliothek in Kremsier.“ se později užívalo menší kulaté razítko s tex-
tem „ARCHIEP. BIBLIOTHECA CREMSIRIENSIS“ a arcibiskupským erbem. Objevují se 
také razítka s nápisem českým: „Knihovna olomouckého arcibiskupství v Kroměříži“ (po roce 
1918) a „ZÁMECKÁ KNIHOVNA KROMĚŘÍŽ“. Vedle výše zmíněných značek se v tis-
cích vyskytují další provenienční značky a záznamy, patřící právnickým i soukromým oso-
bám. Mnohé tisky se tak původně nacházely v klášterních knihovnách (zejména rakouských, 6 
české kláštery jsou zastoupeny v menší míře 7), jiné byly součástí sbírek kostelních (zejména 
misály). Vedle provenienčních záznamů kostelů moravských (Zábřeh, Náklo, Moravská Tře-
bová, Mohelnice) jmenujme ještě bavorský Ehingen. Mezi dřívější majitele některých tisků 
patřili sběratelé z řad duchovních, tedy faráři, kazatelé, biskupové i právníci. K významným 
sběratelům patřil například Gregor Angerer, který vedl v letech 1531–1548 diecézi Vídeň-
ské Nové Město a působil jako kapitulní probošt v Brixenu, dále Johann Fabri, který byl 
od  roku 1530 vídeňským biskupem, dalším sběratelem byl kněz Pavel Celestýn Klhůffka. 
U mnohých tisků pak provenienční záznamy prozrazují totožnost hned několika majitelů. 
Za všechny jmenujme soubor Platónových děl, který vlastnili postupně Udalrich Kaufman, 
Johann Abhauser, Johann Ludwig Brassicanus, Isaak Schall z Banské Štiavnice, Ellias Schall 
a Johannes Semelius, a Teologickou sumu Tomáše Akvinského, kterou užíval nejprve Henning 
Lampen a později patrně Georg Hirtz z Mnichova. V konvolutu dvou výkladů žaltáře z let 
1491 a 1504 je podepsán historiograf a farář Jan Jiří Středovský, k dřívějším majitelům patřili 
Stanislav Thurzo a Johannes Albin z Ostravy. Vedle výše uvedených církevních sbírek pochá-
zejí některé tisky ze sbírek světských, původně bychom je nalezli ve šlechtických knihovnách. 

6 Především kláštery Vídeňské, dále pak kartouza v Gamingu či konvent Lilienfeld aj.
7 Z českých zemí pochází například konvolut velehradských cisterciáků, šest svazků vlastnili premonstráti 

z Hradiska u Olomouce, dílo papeže Řehoře I. získal ze žďásrské cisterciácké knihovny arcibiskup Leopold 
Prečan, jiné provenienční záznamy pak patří minoritskému konventu sv. Stanislava v Hlohově.
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Původním majitelem hned 16 položek byl architekt a spisovatel Ercole Giuseppe de Silva. 8 
Ze sbírky hraběte Johanna Joachima Enzmilnera pochází prvotisk s právnickou tematikou, 
který byl po smrti šlechtice původně přestěhován do vídeňského dominikánského kláštera. 
Jak již bylo naznačeno, různé provenienční značky v jednotlivých tiscích z výše uvedených 
sbírek často ukazují, jak jednotlivé knihy postupně přecházely z jedné sbírky do druhé.

K určení doby a místa vzniku svazků, obzvláště nedatovaných či anonymních, může pří-
padně napovědět samotný pokryv svazků a jeho slepotisková výzdoba. Několik desítek knih 
prvotiskového fondu je opatřeno původní vazbou z  15. či 16 století. Zbylé svazky pak 
byly v pozdější době buďto zcela převázány, či jen opatřeny novým hřbetem, štítkem nebo 
slepotiskovým označením svazku a signaturami. Původní vazby jsou především norimber-
ského, lipského a obecně středoevropského původu. K doloženým pozdějším knihvazačům 
patří brněnský mistr Jacob Abel a dále Franz Koerlel a Franz Ostermeyer, oba působící 
v Kroměříži. Datovanou vazbou disponuje v  rámci kroměřížského prvotiskového fondu 
jen několik svazků, heraldickým supralibros pak pouhé dva svazky. 9 Nejstarší datovanou 
vazbou je opatřen jeden z výtisků již zmiňovaného olomouckého misálu z  roku 1499, 10 
dataci nalezneme také v případě potahu díla Suma teologická Tomáše Akvinského, 11 Bible 
kutnohorské 12 a také u dalších pěti svazků, 13 které nechal pravděpodobně svázat cisterciácký 
opat Cornelius Strauch. 14

Nejstarší dochované katalogy kroměřížské knihovny pocházejí z  let 1691 a 1700. O něco 
podrobnější jsou pak piaristické soupisy z  18. století. 15 Větší význam začal prvotiskům 
připisovat Franz Josse, který některé záznamy opatřil poznámkou „Incunabel“. 16 V  rámci 
aktuálního výzkumu prvotisků byl nalezen patrně nejstarší soupis inkunábulí arcibiskupské 
knihovny, který byl součástí soupisu duplikátů. 17 Celkem 49 prvotisků pak evidoval v zámecké 
knihovně historik Beda Dudík. 18 Rok 1500 stanovil jako hranici vydání prvotisku František 
Hrbáček. Hrbáček užíval k evidenci děl v zámecké knihovně moderních bibliografických pří-
ruček, přičemž karty evidující prvotisky uložil samostatně. 19 V roce 1890 evidoval Hrbáček 
řadu prvotisků čítající 91 titulů ve 105 svazcích. V následujících letech byla nejen prvotis-
ková sbírka nadále rozšiřována, poslední svazky, včetně několika inkunábulí, byly Hrbáčkem 
zaevidovány roku 1913. První odborný přehled prvotisků olomouckého arcibiskupství předsta-
vuje Hrbáčkův rukopisný katalog vedený patrně od roku 1905 až do roku 1913. Katalog čítá 
172 záznamů, dva poslední však dopsal Antonín Breitenbacher. Ten přepsal čísla z Hrbáčkova 

 8 Knihy z této sbírky se mimo Kroměříž nachází v dalších evropských knihovnách. Některé tisky patřící nyní 
do kroměřížské sbírky obsahují zápisy bývalých (především italských) majitelů.

 9 První reprezentuje dolnorakouskou kartouzu Gaming, druhé hraběte Antonia Rambalda z Collalto a San 
Salvatore.

10 Vazba je datována rokem 1526.
11 Ornamentální výzdoba potahu nese vedle data 1536 iniciály „V  D M | I  E“, označující pravděpodobně 

doposud neznámého knihvazače.
12 Datována rokem 1604.
13 Vazby datované léty 1644–1646.
14 Jeden ze svazků je opatřen provenienční poznámkou kláštera Lilienfeld, na deskách daných svazků se 

pak vedle data vyskytují sigly „C S A C“ tj. pravděp. „Cornelius Strauch, Abbas Campililiensis“.
15 VLČKOVÁ-BUTULOVÁ, I. Dějiny zámecké knihovny v  Kroměříži v  letech 1700–1752. Vlastivědný věstník 

moravský. 1970, 22, s. 164–173.
16 Poznámkou „Incunabel“ však označil i některé tisky z prvních let 16. století a naopak několik skutečných 

prvotisků přehlédl.
17 Soupis duplikátů byl veden do roku 1853, autorem seznamu je pravděpodobně Eduard Mayer.
18 Nejpozději k roku 1869, za hranici však nepovažoval rok 1500, ale rok 1533.
19 VLČKOVÁ-BUTULOVÁ, I. Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži od r. 1850 po dnešek. Vlastivědný věstník 

moravský. 1976, 28, s. 46–56.
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rukopisného katalogu do lístkového. Breitenbacher dostal nabídku publikovat sbírku inkuná-
bulí v periodiku Österreichische Zeitschrift für Bibliothekswesen, něměcky psaný rukopis s titulem 
Die Inkunabelnsammlung der fürst-erzbisch. Bibliothek in Kremsier, nalezený v Breitenbache-
rově pozůstalosti, který měl patrně sloužit k výše uvedenému účelu, však Breitenbacher nako-
nec nepublikoval. 20 Za války spravoval fond knihovník Alois Richter, jeho záměr zahrnující 
podrobné zpracování knih, což dokládá lístek z jeho pozůstalosti, však zůstal nakonec nerea-
lizován. 21 V pražské Národní knihovně se zachoval strojopisný soupis prvotisků kroměřížské 
sbírky z období Protektorátu Čechy a Morava řízený říšským komisařem Carlem Wehmerem. 
Z Hrbáčkova inventáře vycházel ve svém zpracování publikovaném v roce 1956 Jiří Louda. 22 
Zpracování, ve kterém Louda odkazuje na Gesamtkatalog, zahrnuje prvotisky olomoucké uni-
verzitní knihovny včetně kroměřížské pobočky. Z období po zestátnění zámku (tj. ze 70. či 
80. let 20. století) pochází soupis mobiliáře zámku registrující sestěhování skříně A2. Z této 
doby pochází doposud platné signatury. Soupis prvotisků zámeckých a  hradních knihoven 
na území Čech, Moravy a Slezska prováděli v 80. letech 20. století pracovníci Knihovny Národ-
ního muzea. Výsledky jejich práce byly nejprve publikovány na stránkách Sborníku Národního 
muzea v Praze, 23 následně byl soupis doplněn a publikován knižně v roce 2001. 24

Z tisků, kterými disponuje kroměřížský prvotiskový fond, jmenujme například vimperský 
tisk Summa de eucharistiae sacramento, který nebyl ve  výše zmíněných soupisech doposud 
zaevidován. Římské tisky Summa super titulis Decretalium (z roku 1473) 25 a Manipulus cura-
torum (z roku 1477) 26 se na území České republiky vyskytují pouze v Kroměříži. Kroměříž-
ská sbírka obsahuje také další vzácnější 27 italské exempláře mezi nimi i další s aristotelskou 
tematikou a disponuje některými vzácnějšími exempláři francouzských tisků (například Cau-
telae 28) a tisků z německých oblastí. Teprve při současné katalogizaci byl nalezen fragment 
kalendáře pro rok 1494 vydaný v Augsburgu a doposud evidovaný pouze ve dvou exemplá-
řích v Bavorské státní knihovně.

V  letech 2015–2017 byl ve  spolupráci katedry klasické filologie Univerzity Palackého 
v  Olomouci a  Muzea umění Olomouc realizován projekt Prvotisky zámecké knihovny 
v Kroměříži. V rámci projektu byl důkladně prohlédnut a vytřízen kroměřížský knižní fond, 
který byl dříve označen za fond prvotiskový. V rámci výzkumu byly zaevidovány doposud 
neznámé prvotisky kroměřížského fondu. Naopak tisky, které byly vytištěny po 31. 12. 1500 
a nesplňují tedy zařazení mezi prvotisky, byly vyřazeny. Zbylé tisky byly popsány dle mezi-
národních standardů. U  některých prvotisků byla zpřesněna provenience, opraveny dříve 
vzniklé omyly či pozměněni autoři. U díla Antidotarium (s přítisky), jehož autorem je Nicolaus 

20 VLČKOVÁ-BUTULOVÁ, I. Dr.  Antonín Breitenbacher a  Kroměříž. Vlastivědný věstník moravský. 1970, 22, 
s. 321–332.

21 Jeden z prvotisků je opatřen poznámkou pomocníka Bedřicha Fialy: „Tyto inkunabule jsem do této skříně 
zastavoval a signíroval 9. 2. 1940 […]“, která poukazuje na to, jak Richter se svými spolupracovníky pře-
místil prvotisky z lenního sálu do skříně A2 ve staré knihovně.

22 LOUDA, J. (ed.). Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži. 1. vyd. Praha: 
SPN, 1956, 366 s.

23 ŠIMÁKOVÁ, J. a  kol. Katalog prvotisků zámeckých a  hradních knihoven v  České republice. In: Sborník 
Národního muzea, Řada C, Sv. XXXIII–XXXV, 1988–1990, 4 Bd.

24 ŠIMÁKOVÁ, J. – VRCHOTKA, J. Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hrad-
ních knihoven v České republice. 1. vyd. Praha: KLP, 2001, 540 s.

25 Celkem známo 21 výtisků.
26 Celkem známo 39 výtisků.
27 Co do počtu výtisků.
28 Celkem známo 8 výtisků.
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Salernitanus, byla zpřesněna doba vzniku díla. 29 Součástí fyzického popisu prvotisků je oproti 
dřívějším pracím rozsáhlejší popis vazeb daných tisků. Výstupem projektu je vedle několika 
odborných studií především katalog prvotisků zámecké knihovny v Kroměříži. Dvojjazyčný 
katalog 30 bude publikován jako součást ediční řady Sbírky olomouckého arcibiskupství vydá-
vané Muzeem umění Olomouc. 31 

INCUNABULA IN KROMĚŘÍŽ CHATEAU LIBRARY
Summary: This study deals with incunabula – books printed up to and including year 1500 – from 
the collections of the Archbishop’s Chateau in Kroměříž. The incunabula collection was an object of 
the research named Incunabula in Kroměříž Chateau Library. The research was realized between 
2015–2017 in Palacky University in collaboration with Museum of Modern Art Olomouc. The result 
of the research is modern catalogue – the first comprehensive and contemporary catalogue of this part 
of the Chateau Library, which deliver the essential knowledge about the book printing, reading and 
reception of literature at the turn of the middle ages and modern era, and also about the collecting of 
the Olomouc bishops. The catalogue includes the initial study of history, provenance, authorship and 
content structure of the incunabula collection in Kroměříž.

Key words: Incunabula, book, library, chateau library, Kroměříž, catalogue, provenance, binding.

Mgr. Aneta Richterová (*1989)
Na Univerzitě Palackého vystudovala španělskou a latinskou filologii. Na téže fakultě pokračuje v post-
graduálním studiu obecné jazykovědy a teorie komunikace. Vedle prvotisků se věnuje latinským překla-
dům a lingvistice se zaměřením na typologii a vývoj latinského a španělského jazyka.

Mgr. Zuzana Bernátová (*1988)
Po studiu latinské a španělské filologie se na Univerzitě Palackého věnovala studiu obecné jazykovědy 
a teorie komunikace, kde pokračuje v doktorandském studiu. Kromě prvotisků a překladů se věnuje 
lingvistice se zaměřením na typologii a jazykovou diachronii a výuce latinského jazyka pro zdravotnické 
obory.

Mgr. Miroslav Myšák (*1982)
Na Univerzitě Palackého vystudoval archivnictví, teorii a dějiny výtvarných umění a historii. V sou-
časné době působí jako kurátor a správce zámecké knihovny a sbírky mincí a medailí na arcibiskupském 
zámku v Kroměříži.

29 Z dříve uváděného 1478–1484 na non post 1480.
30 Vedle češtiny byl katalog přeložen do němčiny.
31 Třetí svazek ediční řady.




