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VÝZDOBA MORAVSKÝCH TISKŮ RANÉHO NOVOVĚKU 
Z FONDU KLÁŠTERNÍ KNIHOVNY V RAJHRADĚ

Jindra Pavelková

V benediktinské knihovně v Rajhradě se setkáváme s tisky, které vzešly 
v 16. sto letí z produkce několika na Moravě působících tiskáren. Nejhojněji jsou 
zde zastoupeny tisky z Olomouce, vedle tohoto města se ovšem v impresích setká-
váme také s Prostějovem, Ivančicemi, Kralicemi či Loukou u Znojma. 

Tiskařskou činnost v Olomouci zahájil k roku 15001 Konrád Baumgarten a z je-
ho produkce se v Rajhradě dochoval jeden tisk, co se výzdoby týká zcela navazují-
cí na tradici prvotisků a rukopisů. Nejbohatší výzdoba byla provedena na titulním 
listě. Jeho líc i rub jsou bohatě zdobeny především heraldickou výzdobou. Na 
líci se jedná o znaky dvou duchovních osob, na rubu pak o znak olomouckého 
biskupství a biskupa, jejichž štítonošem je sv. Václav.2 Z další výzdoby je v tisku 
patrný záměr vytvořit u všech počátků kapitol ozdobné iniciály. Zůstalo ovšem 
pouze u záměru, i když na několika místech se s iniciálami opravdu setkáváme. 
U většiny kapitol však na místě vynechaném pro iniciálu spatřujeme pouze volný 
prostor nebo reklamanty.3 Na konci knihy se setkáváme s tiskařským signetem 
Konráda Baumgartena.4 

Po Konrádu Baumgartenovi převzal štafetu knihtisku Jan st. Olivetský z Oli-
vetu, syn tiskaře Pavla z Olivetu, který zakládal tiskařskou tradici v Litomyšli. 
Knihy, dochované z dílny Jana st. z Olivetu v knihovně v Rajhradě, představu-
jí dva totožné výtisky Práv a zřízení Markrabství Moravského a byly vytištěny 
v posledním roce působnosti tohoto tiskaře,5 tedy roku 1546. Výzdoba těchto 
tis ků odpovídá zcela běžné výzdobě tohoto typu spisů a je převážně heraldického 
charakteru. Na titulním listu tedy nalézáme moravskou orlici,6 na jeho rubu pak 
znak nejvyššího zemského písaře.7 Z další výzdoby se v knize setkáváme již jen 
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1  Chyba, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Praha, 
1966–1984, s. 53. 

2  R Y III. e. 11., fol 1v. 
3  Např. tamtéž, fol 2r. 
4  Tamtéž, fol 115v. 
5  Tisk v Prostějově v roce 1543 a v Olomouci v letech 1538–1546. (Chyba, K.: Slovník knihtiskařů, 

s. 199.)
6  R T II. bb. 19, fol. 1r. 
7  Tamtéž, fol. 1v. 
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s majuskulou, která uvozuje předmluvu, a iniciálou s ornamentální výzdobou na 
začátku sněmovních zápisů.8 

Jan st. Olivetský z Olivetu nepůsobil pouze v Olomouci, nějaký čas se s jeho 
jménem a také s jménem jeho syna Šebestiána setkáváme u knih vydaných v Pro-
stějově. Z doby jejich prostějovského působení se však knihy v benediktinské 
knihovně v Rajhradě nedochovaly. Naopak se zde setkáváme s dvěma tisky ná-
stupce rodiny Olivetských v tomto městě, Jana Günthera.9 U knih Jana Günthera 
již nalézáme znaky, které můžeme pro tisky jeho tiskárny pokládat za typické. Jsou 
to především iniciály s figurální výzdobou tvořenou jedním či dvěma andílky.10 
S těmito iniciálami se setkáváme nejen u jeho prostějovských tisků, ale také u jeho 
tisků z Olomouce,11 kam Jan Günther přenesl roku 155412 část své působnosti. 
V nejstarším Gunherově tisku uloženém v Rajhradě, tisku postily,13 se dochovala 
pouze jedna iniciála, oproti hojnému výtisku iniciál v tisku druhém, mladším, 
kterým je Dubraviova Historia Regni Bohemiae.14 Zatímco se iniciála v postile 
objevuje pouze u předmluvy, v Dubraviově Historii je tímto typem výzdoby uvo-
zena každá samostatná kniha. Vedle iniciál s figurální výzdobou se v Dubraviově 
spisu setkáváme také s iniciálami s výzdobou ornamentální. U olomouckých tisků 
se objevuje další prvek, který může uvozovat větší oddíly v knihách, a tím jsou 
majuskuly.15 V tisku postily se však, a to velmi hojně, setkáváme s dalším typem 
výzdoby. Jsou jím dřevořezy v záhlavích jednotlivých kázání, které zobrazují jeho 
základní motivy. Dalším dosti typickým znakem Güntherových tisků, se kterým 
se setkáváme jak v knihách tištěných v Prostějově, tak i v Olomouci, je dřevoře-
zový znak zobrazující císařského orla. V případě Dubraviova spisu jej nalézáme 
na titulním listě a je provázen dvěma sloupky nesoucími stuhy s devízou ve znění 
PLVS – VLTRE.16 U dalších tisků, nyní již olomouckých, se orel objevuje bez 
dotyčných sloupků,17 může být ale umístěn na štítku a provázen dvěma štítonoši 
v podobě gryfů.18 
8  Tamtéž, fol. 2r. 
9  Chyba, K.: Slovník knihtiskařů, s. 187. 
10  R E I. dd. 14, fol 1r. 
11  Tamtéž, R V e. 51, přív., V III. A. 39, V III. A. 39, přív., V III. aa. 11. 
12  Chyb, K.: Slovník knihtiskařů, s. 103. 
13  R E I. dd. 14. 
14  R I II. aa. 11. 
15  R A I. ff. 13, V III. a. 39, V III. a. 39, přív., V III. aa. 11. 
16  R I II. aa. 11, fol 1r. 
17  R V III. a. 39. 
18  R V. e. 51. 
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U olomouckých tisků Güntherovy tiskárny se rovněž setkáváme s typickými 
iniciálami a, jak již bylo výše uvedeno, také s císařským orlem. Ani jedno z toho 
samozřejmě nenacházíme u tisku Zemského zřízení,19 který je zdoben obvyklými 
zemským znakem a znakem nejvyššího písaře.20 Oproti předchozím tiskům se zde 
ale nalézá viněta, umístěná nad impresem, a také červenočerný tisk.21 S vinětami 
se setkáváme také v dalších Güntherových tiscích.22 Nad impresem se však kro-
mě viněty mohly vyskytovat i další ozdoby. Již jsme mluvili o císařském orlovi, 
u dalšího spisu se na tomto místě setkáváme s rozvitou růží.23 U dvou totožných 
výtisků Dictionarium Bohemicolatinvm se nad impresem nalézá dřevořez v podo-
bě znaku sestávajícího ze štítu, na kterém je vězení. Na štít byl umístěn turnajový 
helm hledící k divákovi s helmovní korunou a bohatými přikrývadly. Klenotem 
je vpravo hledící lvice ve zbroji držící meč.24 Zajímavé je, že slovník je dediko-
ván Vilémovi z Rožmberka. Stejnou dedikaci má také tisk Postylly Cžeské Aneb 
kazanij a weykladu na Ewangelia z roku 1557.25 Zde se kromě červenočerného 
tisku titulního listu setkáváme také s dřevořezy umístěnými u některých kázání 
a především také s frontispisem v podobě tzv. Rožmberského jezdce. V tisku se 
také nachází vnitřní titulní list, který byl umístěn v dřevořezové borduře s figurální 
výzdobou tvořenou samozřejmě biblickými výjevy.26 S frontispisem se pak také 
setkáváme u tisku Knihy Gezusa Syrachy27 a frontispis je zde položen do dřevo-
řezové bordury s výzdobou z typografických ozdůbek. 

Posledním z olomouckých tiskařů, z jehož produkce nalézáme knihy v raj-
hradské klášterní knihovně, je Bedřich Milichthaler, lépe řečeno jeho dědico-
vé. Samotný Bedřich Milichthaler začínal jako faktor v Güntherově olomoucké 
tiskárně.28 V Rajhradě jsou z Milichthalerovy dílny dochovány knihy tři. První, 
z roku 1574, byla do Milichthalerovy dílny připsána V. Dokoupilem,29 chybí jí 
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19  R I I. gg. 39. 
20  Tamtéž, fol 1v. 
21  Tamtéž, fol 2r. 
22  R V e. 51, V III. a. 39, V III. aa. 11. 
23  R V e. 51, přív, fol. 1r. 
24  R V III. 11, V III. a. 39, přív. 
25  R C II. bb. 18. 
26  Tamtéž, fol. CXLIr. 
27  R A I. ff. 13. 
28  Chyba, K.: Slovník knihtiskařů, s. 187. 
29  Dokoupil, V.: Soupisy tisků 16. století z fondů Universitní knihovny v Brně. Sv. 2. Tisky 16. století 

z knihovny benediktinů v Rajhradě. Brno 1959, s. 338. 
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titulní list a nenalézá se v ní žádný z prvků výzdoby.30 Druhá patří již do doby 
Milichthalerových dědiců a pochází z roku 1592.31 U tohoto tisku nalézáme již 
hojnější výzdobu. Hned na titulním listu je vyobrazen v architektuře ležící berá-
nek. Na reversu titulního listu se nachází znak biskupa Pavlovského, který v té-
to době odpovídá vývoji biskupské heraldiky na Moravě. Znak je tedy jakým-
si aliančním znakem rodového znaku biskupa a biskupství. Biskupství však ve 
čtvrceném štítě samozřejmě zaujímá čestnější místo v 1. a 4. poli. Na štít byla 
položena mitra a za štítem nalézáme biskupskou berlu. Znak je umístěn mezi 
dvě ma strážci štítu. Postava heraldicky vpravo znázorňuje sv. Václava se znakem, 
na kterém se nalézá svatováclavská orlice, a s gonfanonem. Postava heraldicky 
vlevo představuje biskupa – sv. Vojtěcha.32 Začátek celého spisu uvozuje iniciála 
s ornamentální výzdobou.33 

Třetí knihou je vydání tisku Zrcadlo Slawného Margkrabstwij Morawskeho… 
z roku 1593. Tato kniha byla velmi hojně vyzdobena především dřevořezovými 
portréty vladařů, duchovních osob i příslušníků šlechtických rodů a také vedutami 
měst. Obraťme však svou pozornost nejprve k titulnímu listu. Ten je,34 stejně jako 
vnitřní titulní listy, oddělující od sebe pasáže o jednotlivých stavech,35 umístěn 
v dřevořezové borduře s figurální a heraldickou výzdobou. Nalézáme zde tedy 
císařského orla, českého lva, moravskou orlici a také orlici slezskou. Na rubu 
titulního listu je pak ve větším provedení moravská orlice.36 V tisku nacházíme 
také iniciály, a to hned na začátku dedikace37 a rovněž na začátku pasáže věnované 
církevním dějinám38 či u předmluvy samotného díla.39 Iniciály se samozřejmě 
v hojné míře nalézají také v samotném textu vždy u začátků kapitol či význam-
ných odstavců.40 Mezi těmito většími oddíly byly též pro ukončení stránky použity 
viněta41 či vlys a ornamentální viněta je také na konci celého tisku. Jak již bylo 
uvedeno výše, je v tisku hojně dřevořezů. Vzhledem k tomu, že se autor nejprve 

30  R VII b. 10405. 
31  R S I. aa. 32. 
32  Tamtéž, l. 1. 
33  Tamtéž, l. 2r. 
34  R L I.bb.30a, s. [1]. 
35  Tamtéž, l. 162ar, 257r, 392r. 
36  Tamtéž, s. [2]. 
37  Tamtéž, s. [3]. 
38  Tamtéž, s. [8]. 
39  Tamtéž, s. [82]. 
40  Tamtéž, např. l. 1. 
41  Tamtéž, s. [82]. 
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věnoval církevním dějinám, nalézáme zde dřevořezy zpodobňující výjevy z Bib-
le.42 V dalším oddíle byla pozornost věnována „rakouským“ vládcům, a proto se 
zde objevují buď přímo jejich vyobrazení či alespoň znak nebo koruna.43 Pasáže 
o šlechtě odděluje rovněž vnitřní titulní list, ovšem bez bordury. Je na něm pouze 
v horní části stránky vyveden vlys z typografických ozdůbek a pod ním signet.44 
U pasáží věnovaných markrabatům a šlechtě jsou pak samozřejmě jejich vyobra-
zení či znaky, oddíl věnovaný duchovním začíná velkým dřevořezem zpodobňu-
jícím sv. Cyrila a Metoděje.45 Za tímto následují portréty olomouckých biskupů 
doprovázené znakem biskupství umístěným nejčastěji ve čtvrceném štítě, kdy je 
biskupství zastoupeno v 1. a 4. poli. Pole 2. a 3. buď zůstávají prázdná nebo jsou 
vyplněna rodovým znakem biskupa. Za tímto oddílem následuje celostránkový 
dřevořez zachycující zasedání zemského sněmu či soudu.46 Na listu následujícím 
začíná série stránek ozdobených v jejich horní části vlysem s figurální a heraldic-
kou výzdobou,47 pod těmito vlysy se nalézá pojednání o probošstvích a klášterech, 
doprovázené portréty proboštů a vedutami klášterů. Předposlední část díla je vě-
nována městům, nalézáme zde tedy u každého královského města jeho vedutu.48 
Poslední část tisku tvoří pasáže o knížectví opavském, kde se nachází vyobrazení 
stejně uspořádaná, jak bylo již uvedeno výše.49

Když opustíme Olomouc a její tiskařské dílny, dostaneme se k Tiskárně jed-
noty bratrské působící v letech 1557–1577 v Ivančicích a v letech 1578–1587 
a 1592–1619 v Kralicích.50 Hned na začátku je ovšem třeba předznamenat, že 
bylo zvykem bratrské tiskárny zdobit více kancionály než tisky Biblí.51 Ovšem 
v rajhradské knihovně se dochovaly pouze Bible z bratrské tiskárny, jsme zde tedy 
o nejkrásnější tiskařskou výzdobu ochuzeni. 

Z bratrské tiskárny v Ivančicích je v rajhradské klášterní knihovně uchován jeden 
tisk z roku 1568. Jedná se o Nowý Zákon, w nowě z Jazykau Rzeckeho do Česstiny 
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42  Tamtéž, s. [9]. 
43  Tamtéž, s. [20]. 
44  Tamtéž, l. 41ar. 
45  Tamtéž, l. 168r. 
46  Tamtéž, l. 224r. 
47  Tamtéž, ll. 224v-242r. 
48  Tamtéž, např. 386r. 
49  Tamtéž, l. 392r. 
50  Chyba, K.: Slovník knihtiskařů, s. 280. 
51  Daňková, M.: Bratrské tisky ivančické a kralické (1564–1619). Sborník Národního musea v Praze, 

sv. V A – historický č. 1. Praha 1951, s. 8. 



22

Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)

přeložený, konkrétně o jeho druhé vydání.52 Titulní list tisku a také nadpis předmluvy 
jsou tištěny červeně a černě, jednotlivé kapitoly uvozuje majuskula. Nadpisy kapitol 
jsou také odsazeny a vytištěny zdobeným majuskulním písmem. Evangelia byla uvo-
zena iniciálami s ornamentální výzdobou. Celý tisk je ukončen vinětou. 

Více zdobné jsou tisky bratrské tiskárny za jejího působení v Kralicích. Pře de-
vším se v nich objevuje jeden významný prvek, a to vlys. Ten je jak z typografic-
kých ozdůbek, tak v něm také spatřujeme figurální výzdobu. Všechny tři tisky, jed-
ná se o výtisky Bible, z nichž jedna je v šesti dílech, mají titulní list tištěn červeně 
a černě, u Bible z roku 1579 nalézáme červenočerné rovněž nadpis předmluvy53 
a také nadpisy biblických citátů v knize.54 Vlysy jsou uvedeny na začátku každé 
z knih žalmů55 a každý žalm také začíná iniciálou. Titulní list šestidílné Bible 
byl rovněž tištěn červeně a černě, oproti tisku předchozímu je však ještě umístěn 
v borduře z typografických ozdůbek. Před každou první kapitolou v jednotlivých 
dílech je vytištěn vlys. U prvního dílu je v tomto vlysu uprostřed umístěn český lev 
hledící heraldicky vpravo.56 Na začátcích knih nalézáme také ozdobnou iniciálu, 
začátky jednotlivých kapitol jsou uvozeny majuskulou. Samostatné biblické knihy 
bývají také zakončeny vinětou.57

Posledním tiskem kralické tiskárny, který se v Rajhradě nalézá, je rovněž Bib-
le, ovšem z roku 1596.58 I tato je rozdělena na „díly“, tyto jsou ovšem svázány 
v jednom svazku. Před každým takovýmto „dílem“ je vytištěn vlys a titulní listy, 
i vnitřní, jsou tištěny červenočerně. Mimo to bývají titulní listy umístěny v dřevo-
řezových rámcích s ornamentální a figurální výzdobou. Názvy jednotlivých knih 
jsou odsazeny a samotný text knih byl uvozen majuskulou. Jednotlivé kapitoly 
mají na svém začátku rovněž majuskuly, ovšem drobnějšího provedení. Pokud 
se ještě vrátíme k vlysům, neměli bychom opomenout fakt, že tyto se nalézají 
také před rejstříkem a jsou ornamentální. Zajímavý je rovněž vlys umístěný nad 
začátkem první knihy. Spatřujeme v něm totiž vedle typografických ozdůbek také 
heraldicky vpravo umístěný štítek se žerotínským lvem, heraldicky vlevo je pak 
štítek s třemi stříbrnými břevny v červeném poli.59 Na konci knih, za rejstříkem 
a také za listem s opravami nalézáme ornamentální viněty. 

52  R A I.c. 20. 
53  R A I.c. 15., fol. 2r. 
54  Tamtéž, s. [12]. 
55  Např. tamtéž, s. 104. 
56  R I a. 300, fol. 2r. 
57  R I a. 300–305. 
58  R A I. d. 6. 
59  Tamtéž, fol. 2r. 
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Další a zároveň poslední z moravských tiskáren 16. století, jejichž tisky se nalé-
zají v benediktinské knihovně v Rajhradě, je Tiskárna premonstrátského kláštera 
v Louce u Znojma působící v letech 1595–1608.60 Z této tiskárny máme v Raj-
hradě dochovány dva totožné výtisky díla Georga Scherera von Schwatz [Aller 
Schriften] Ander Theil Begrifft neben einen außführlichen und der Zeit hochnütz-
lichen Catechismo…61 Titulní list je, stejně jako u výše zmíněných kralických 
tisků, tištěn červeně a černě a také se nachází v dřevořezovém rámci s figurální 
výzdobou. Heraldicky vpravo byl do dřevořezového rámce umístěn sv. Pavel 
a he ral dicky vlevo sv. Petr.62 Pod názvem díla byli vyobrazeni spoutaní hříšníci. 
Povolení k tisku tohoto díla a také předmluva jsou uvozeny iniciálou.63 Iniciála 
se nalézá rovněž na začátku díla samého. V knize nacházíme také vlysy, a to figu-
rální vlys před předmluvou a typografické vlysy na začátku64 a na konci rejstříku. 
Vlysy, figurální a také z typografických ozdůbek, předcházejí rovněž každému 
kázání. Kázání byla též v mnoha případech uvozena majuskulemi. Tisk obsahuje 
přívazek, který má vlastní titulní list s mědirytem a vlysem.65 Některá kázání či 
sbírky kázání byly odděleny vinětou. 

V Brně bylo sice s tiskem knih započato už v letech 1486–1499, ovšem po 
tomto slibném začátku následovala více než stoletá přetržka. Ke knihtisku se 
v Brně vrátili až roku 1601, ovšem ani poté se zde netisklo nepřetržitě. Tři tiskaři, 
kteří se vystřídali v první polovině 17. století, na sebe nenavazovali a souvisle 
se v Brně začalo tisknout až s příchodem Františka Ignáce Sinapiho.66 17. století 
je tedy spjato se čtyřmi tiskaři, z jejichž dílen se dochovaly tisky také v klášterní 
knihovně benediktinů v Rajhradě. 

Prvním tiskařem byl v letech 1601–161067 působící Bartoloměj Albrecht For-
man (Auriga), z jehož dílny se v rajhradské klášterní knihovně zachovaly tři to-
tožné výtisky díla Tyrocinium militiae Sacrae & religiosae…68 Titulní list díla je 
umístěn v rámci z typografických ozdůbek. Forman užívá také hojněji vlysy – 
v tomto případě se s nimi setkáváme hned v úvodu spisu69 a také na konci díla na 
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60  Chyba, K.: Slovník knihtiskařů, s. 287. 
61  R C II. aa. 17, C II. aa. 18. 
62  Tamtéž, fol. 1r. 
63  Tamtéž, fol. 2r, 3r. 
64  Tamtéž, s. [32]. 
65  Tamtéž, s. 70. 
66  Dokoupil, V.: Soupis brněnských tisků. Staré tisky do roku 1800. Brno 1978, s. 5. 
67  Chyba, K.: Slovník knihtiskařů, s. 90. 
68  R H II. e. 27, K II. e. 21, R I. d. 46. 
69  Tamtéž, s. [3], 1. 
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místě, kde bychom spíše očekávali vinětu.70 V prvních dvou případech rovněž na 
začátku textu spatřujeme iniciálu s typografickými ozdůbkami. Za úvodem byla 
umístěna viněta.71

Druhým tiskařem, který v 17. století působil v Brně, byl Kryštof Haugenhofer. 
Ten přišel do Brna po svém působení v Jindřichově Hradci (1613) a s jeho jménem 
se v impresu setkáváme mezi lety 1615–1621.72 V rajhradské klášterní knihovně 
se z jeho dílny dochoval jeden tisk z roku 1617 a jedná se o dílo Manuale Con-
gregationis B. Marie Virginis Assumptae Brunae…73 V této knize se nesetkáváme 
s velkým množstvím prvků výzdoby. Pouze na titulní list byl umístěn dřevořez 
jezuitského emblému v kartuši s andílkem a na rubu nalézáme dřevořez Panny 
Marie.74 Dále se v tisku setkáváme již jen s linkami a na konci díla je vyvedena 
viněta.75 

Třetím z brněnských tiskařů tohoto období byl Jan Bernard Werner působící 
zde v letech 1642–1645. 76 Rovněž z jeho tiskařské dílny se v Rajhradě dochoval 
jeden tisk, jedná se o Kratký Weytáh, Co gest tak na Obecnjm k Druhemu Dni 
Mě syce Prasynce … do Kralowskeho Města Brna Rozepsaném Sněmu Snesseno 
a zawřino…77 Tento tisk je dosti bohatě vyzdoben ovšem především heraldickou 
výzdobou. Hned na titulním listu nalézáme habsburského orla umístěného, stejně 
jako celý titulní list, v rámci z vlysů tvořených typografickými ozdůbkami.78 Na rubu 
titulního listu byl rovněž vytištěn dřevořezový rámec z vlysů a v horní části stránky 
opět nalezneme císařského orla.79 Na dalším listu se v jeho horní části nachází vlys 
s rostlinnými a zvířecími motivy, text pod tímto vlysem začíná majuskulí v ozdob-
ném klišé z typografických ozdůbek.80 Na konci tisku je viněta81 a celý tisk byl 
za končen impresem umístěným v dřevořezové borduře s figurální výzdobou.82 

70  Tamtéž, s. 798. 
71  Tamtéž, s. [13]. 
72  Chyba, K.: Slovník knihtiskařů, s. 112. 
73  R V b. 7263. 
74  Tamtéž, l. [1]. 
75  Tamtéž, s. 286. 
76  Chyba, K.: Slovník knihtiskařů, s. 305. 
77  R T I. aa. 13a. 
78  Tamtéž, l. 1r. 
79  Tamtéž, l. 1v. 
80  Tamtéž, l. 2r. 
81  Tamtéž, l. 5r. 
82  Tamtéž, l. 5v. 
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83  Chyba, K.: Slovník knihtiskařů, s. 251–252. 
84  Dokoupil, V.: Soupis brněnských tisků, s. 5. 
85  Např. R V b. 7310, s. 1. 
86  Např. R C II. dd. 17, přív. 7., s. [5], E II. gg. 15, s. [2]. 
87  Např. R V b. 7310, s. 78, III. a. 3072, přív. 1, s. 151. 
88  Např. R C II. dd. 14, přív. 7, s. [21]. 
89  Např. R V b. 7310, s. [1]. 
90  R L I. dd. 13, přív. 24. 
91  R Q II. aa. 8, s. 1. 
92  Např. R. V b. 7310, s. 77, s 119. 
93  Např. R Q. aa. 8, E II. gg. 15, s. [8]. 
94  Např. R V b. 7310, s. [6], [21], III. a. 3072, přív. 1, s. 151, Y II. ff. 6, přív. 5, s. [3], [5]. L I. dd. 13, 

přív. 25. s. [2]. 
95  R Q II. aa. 8, s. [3]. 
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Poslední brněnskou tiskárnou 17. století byla dílna Františka Ignáce Sinapiho, 
který tiskl v letech 1689–1702.83 Po jeho smrti přešla tiskárna na jeho vdovu Marii 
Alžbětu a s jejím sňatkem posléze do rukou rodiny Svobodových, kteří ji vlastnili 
dalších téměř osmdesát let.84 Se Sinapiho jménem v impresu se v rajhradské kláš-
terní knihovně setkáváme do konce 17. století u 16 děl, z nichž některá jsou do-
chována ve více exemplářích. U těchto tisků tvoří výzdobu především nejrůznější 
typy vlysů a vinět, které se často vyskytují i v jednom díle. Na začátku tisků bývá 
obvykle silný vlys z typografických ozdůbek,85 někdy doplněných figurálními mo-
tivy.86 U knih dělených na kapitoly či knihy se vlysy opakují, většinou jsou ovšem 
u dalších částí menší či tenčí a také jednodušší.87 Jen výjimečně se zde objevil vlys 
s figurálními motivy.88 Velmi často se také setkáváme s vlysy na konci tisku v pří-
padě, že je zde uvedeno impresum. To se pak nalézá mezi dvěma tenkými vlysy 
z typografických ozdůbek.89 V rámci tvořeném vlysem z typografických ozdůbek 
a doplněném sloupky z téhož vlysu se nalézá jednolistový epitaf z roku 1699.90 
Ve vlysech také můžeme nalézt heraldickou výzdobu, jako například zemské 
znaky. U tisku z roku 1694 se tak ve vlysu na začátku díla setkáváme s heraldicky 
vpravo umístěným českým lvem, uprostřed nalézáme štítek s habsburským orlem 
a heraldicky vlevo znak uherského království.91 

V Sinapiho tiscích přicházíme do styku s nejrůznějšími vinětami, které jsou 
tvořeny z typografických ozdůbek92 či rostlinnými motivy.93 Vlysy bývají také 
ve většině případů doprovázeny iniciálami zdobenými nejčastěji typografickými 
ozdůbkami.94 Můžeme se též setkat s iniciálou s ornamentální výzdobou.95 Jeden 
Sinapiho tisk dochovaný v rajhradské klášterní knihovně je rovněž tištěn červeně 
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a černě, a to jak na titulním listě tak také v celém díle včetně notových záznamů 
a iniciál a vinět. Jedná se o dílo Agenda seu Rituale Olomucense…96 Ovšem i mezi 
Sinapiho tisky se setkáváme s tisky zcela bez výzdoby.97

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se již od 16. století objevují v tiscích jed-
né tiskařské dílny stejné prvky výzdoby. Toto je samozřejmě více patrné pouze 
v případě, že se nám z dané tiskárny dochovalo více děl. Nejlépe se nám takto 
jednotné a do detailů propracované prvky výzdoby dochovaly v tiscích z dílny 
Jan Günthera v Olomouci, bratrské tiskárny v Ivančicích a Kralicích a především 
v 17. století u výtisků Františka Ignáce Sinapiho.

Byl to mnohdy ovšem především obsah, který výzdobu určoval, jak bude vý-
zdoba knihy vypadat. Nejvíce patrné je to hlavně u tisků práv a zřízení a také 
dal  ších typů literatury, která se pravidelně opakovala, jako byly později například 
kalendáře. U těchto knih by výzdoba mohla jen stěží odpovídat představám tis-
kaře, byla jednotná, ať již kniha vyšla v kterékoliv tiskárně. Samotný konkrétní 
tiskař do ní mohl vnést pouze styl a způsob úpravy jednotlivých prvků výzdoby, 
jako byly vlysy, viněty, iniciály či ztvárnění zemských znaků. 

96  Tamtéž. 
97  Např. R II a. 3038, č. 13, P I. d. 10, přív. 19, L I. dd. 13, přív. 13b. 
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Obr. 2: Iniciála typická pro tisky Jana Günthera. – Prostějov, 1552. – sign. I II.aa.11 

Obr. 1: Znak olomouckého biskupa a biskupství, štítonošem sv. Václav. – Olomouc, 
Konrád Baumgarten, 1502. – sign. Y III.e.11

Obrazová příloha



28

Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)

Obr. 3: Dřevořez s císařským orlem doprovázeným dvěma štítonoši v podobě gryfů 
a sloupky s devízou PLVS – VLTRE. – Prostějov, Jan Günther, 1552. – sign. I II.aa.11

Obr. 4: Znak olomouckého biskupa Pavlovského kombinovaný se znakem biskupství, 
se dvěma strážci štítu – sv. Václavem a sv. Vojtěchem. – Olomouc, 

Bedřich Milichthaler, 1592. – sign. S I.aa.32 
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Obr. 5: Typická iniciála Bratrské tiskárny. – Ivančice, 1568. – sign. A I.c.20 

Obr. 6: Vlys s heraldickou výzdobou. – Brno, František Ignác Sinapi, 1694. – 
sign. Q II.aa.18

Obr. 7: Iniciály s ornamentální výzdobou. – Brno, František Ignác Sinapi, 1695. – 
sign. III.a.3072, přív. 1 


