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„NOVÉ“ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ 
V OLOMOUCI

Rostislav Krušinský

Po skončení retrokonverze lístkového katalogu starých tisků se začala sku-
pina historiků pracujících ve VKOL podrobněji zabývat rozsáhlým historickým 
fondem. Na letošní konferenci Vám chceme s kolegy přednést některé výsledky 
naší práce. Kolega Jiří Glonek v odpoledním programu zmíní objev vzácného 
atlasu, v zítřejším programu nás kolega Lubomír Novotný seznámí s osobností 
Mořice Remeše, jehož pozůstalost VKOL vlastní. Já vás nyní seznámím s objevy 
„nových“ prvotisků v našem fondu.

VKOL má ve svém fondu uloženo 1869 prvotisků. Sbírce prvotisků byl věno-
ván soupis Antona Schuberta,1 který ovšem vyšel již v roce 1901. V roce 1956 
pak vydal nový soupis Jiří Louda2.

Od vydání soupisu dr. Loudy má knihovna ve svém fondu více než 70 nových 
prvotisků. Většinu z nich tvoří nově získaná díla, jsou mezi nimi ovšem i tisky, 
které knihovna vlastnila již na počátku minulého století. Tato díla nebyla při se-
stavování prvního soupisu považována za prvotisky a unikla pozornosti i před 
padesáti lety. Za posledních 50 let pokračovaly práce na mezinárodních bibliogra-
fiích prvotisků,3 které pomohou v mnohých případech přesně identifikovat některá 
dosud nejasná díla. Tak tomu bylo i u většiny z osmi prvotisků, které zmíním.

V minulém roce nás badatel studující bible z fondu VKOL pro svoji disertaci 
upozornil na mýlku v rukopisném doplnění chybějících stran Bible benátské z ro-
ku 1506. Kniha postrádající desítky stran na začátku i konci byla umně doplněna 
rukopisně, ovšem dřevořezy v textu vypadaly podezřele neuměle – zdály se starší. 
Po srovnání několika biblí vyšlo najevo, že se jedná o Bibli Kutnohorskou z ro-
ku 1489, tzv. vydání se znakem. Knihovní fond se tímto objevem rozrostl nejen 
v rámci počtu prvotisků, ale také pokud jde o jednotlivá vydání – jinými slovy 
Bibli Kutnohorskou – vydání se znakem jsme doposud ve fondu postrádali.4 
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1  Schubert, Anton: Wiegendrucke der k.k. Studienbibliothek zu Olmütz vor 1501. Olmütz, 1901.
2  Louda, Jiří: Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži. Praha, 1956.
3  Za všechny: Gesamtkatalog der Wiegendrucke nejnověji dostupný na http://www.gesamtkatalog-

derwiegendrucke.de/ a Incunabula short-title catalogue dostupný na http://www.bl.uk/catalogues/
istc/index.html.

4  Sign. II 32.071/B, GW 4324, Hain 3162, ISTC ib00621000, Schubert 300, Urbánková č. 35, Kniho-
pis č. 1097.
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Při retrokonverzi lístkového katalogu jsme se často setkali s nakladatelským 
údajem S.a., tedy Sine Anno – bez roku (vydání). Při postupné korekci tohoto 
údaje, který je podle pravidel AACR nepřípustný, jsme kromě mnoha nedatova-
ných tisků 17. a 18. století narazili také na několik starších. V šesti z nich byly 
odhaleny inkunabule, ukryté v konvolutech tisků 16. století.

V konvolutu pěti děl se přesně uprostřed mezi dvěma tisky 16. století ukrývaly 
tři prvotisky: Kosmografie Koperníkova učitele Vavřince Korvína (Laurentius 
Corvinus) vydaná s názvem Cosmographia dans manuductionem v Basileji někdy 
po roce 14965. Oslavná řeč na vévodu bavorského – Panegyris ad duces Bavariae 
od Konráda Celtese vydaná v Augsburgu v roce 14926 a pedagogické ideály Ja-
koba Wimpfelinga vydané v roce 1498 ve Strassburgu pod názvem Isidoneus 
ger manicus.7

V dalším konvolutu mladších tisků se ukrýval prvotisk Martyrologium seu 
Viola sanctorum vydaný ve Štrasburgu 8. 2. 1499.8 Podobně ukrytý byl i prvotisk 
Titulus in libellum sancti Methodii martyris z roku 1499, který je svázán do kon-
volutu dokonce s tisky počátku 17. století.9 Samostatně svázaný právnický tisk 
Viatorium utriusque iuris Jeana Barberia byl podle textového rozboru vytištěn ve 
Štrasburgu v roce 1493.10

Závěrem nemohu nezmínit poměrně kuriózní odhalení tisku z roku 1497, kte-
rý zdobí exlibris olomouckého probošta Františka Řehoře Gianniniho. Při let-
ním stěhování trezoru jsme za řadou prvotisků objevili zapadlou drobnou knihu. 
Signatura 25.093 nebyla uvedena ani v jednom speciálním soupise prvotisků, 
nicméně se objevila jako prvotisk ve všeobecných knihovních soupisech signatur 
psaných od roku 1906 a při hledání jejího původu byl při průzkumu přírůstkového 
katalogu psaného od roku 1813 tento tisk nalezen mezi dary příslušníka uherské 
šlechty hraběte Sztaray z roku 1818. Nabízela se hypotéza, že prvotisk „zapadl“ 
někdy během stěhování do současné hlavní budovy v roce 1937 a bezmála 70 let 
ležel nikým nepovšimnut a nezaznamenán v knižním trezoru rukopisů a prvo-
tisků. Ovšem v občasníku SVKOL čtenářům z března 1963 se píše o přírůstcích 
prvotisků, které již ve fondu byly a unikly při zpracování soupisu, a tento titul 

5  Sign. 24.491, ISTC ic00941000, HC 5778.
6  Sign. 24.492, ISTC ic00372000, HCR 4841.
7  Sign. 24.493, ISTC iw00037000, H 16179.
8  Sign. 17.218, ISTC im00339000, HC 10873.
9  Sign. 43.080, ISTC im00523000, HC 11119.
10  Sign. 8.865, ISTC ib00334000, HC 2793, GW 3858.
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11  Sign. 25.093, ISTC ib01090000, HC 3750, GW 5061.

je mezi nimi. Píše se tam, že jde o „pěkné basilejské vydání Brantova díla Navis 
stultifera z roku 1497 (sign. 25.093)“. Prvotisk tedy hned několikrát unikl pozor-
nosti knihovníků při zpracování či kontrole fondu. Je pěknou hříčkou osudu, že 
si z nás takto dělá blázny právě tento první bestseller: Loď bláznů.11
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Obrazová příloha

Obr. 1: Bible kutnohorská (ilustrační foto, převzato z www.clavmon.cz)
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Obr. 2: Cosmographia dans manuductionem

„Nové“ prvotisky ve Vědecké knihovně v Olomouci



66

Obr. 3: Panegyris ad duces Bavariae
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Obr. 4: Isidoneus germanicus
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Obr. 5: Viola sanctorum
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Obr. 6: Titulus in libellum sancti Methodii martyris
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Obr. 7: Viotorium utriusque iuris
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Obr. 8: Stultifera Navis – titulní list
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Obr. 9: Stultifera Navis
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