
5

VEDUTA JAKO SBĚRATELSKÝ FENOMÉN. 
SOUBORY VEDUT V MZK

Lucie Heilandová

V historickém fondu MZK se nachází řada topografi ckých děl. Mezi publika-
cemi uloženými v tomto fondu nalezneme množství topografi í, cestovatelských 
příruček a atlasů doplněných četnými obrazovými přílohami, patří mezi ně např. 
topografi e Matthäuse Meriana, atlasy Tobiase Lottera, Johanna Baptisty Homanna 
a řada jiných.1 

Tento příspěvek se ale bude blíže věnovat materiálu nacházejícímu se ve dvou 
obrazových sbírkách uložených v historickém fondu, a to ve Schramově sbírce ve-
dut a Mollově mapové sbírce. A právě obrazový materiál uložený v těchto sbírkách 
nám umožní sledovat vývoj zobrazení krajiny grafi ckými technikami a vedutu od 
jejího vzniku až do 20. století. 

Schramova sbírka vedut vznikala v 80. a 90. letech 19. století jako obrazový 
a dokumentární materiál zachycující moravská města. Kustod Františkova muzea 
Mořic Trapp a knihovník Wilhelm Schram chtěli vytvořit umělecký kabinet muzea, 
který by v sobě obsahoval i komplexní soubor topografi ckých pohledů.2 Největší 
množství reprodukcí nacházejících se ve sbírce pochází z konce 19. století, kdy 
byla sbírka tvořena, a dobou jejího vzniku je ovlivněna i podoba shromážděného 
materiálu. Jedná se proto především o litografi cké a fotografi cké pohledy, pouze ve-
duty týkající se Brna a jeho nejbližšího okolí jsou starší. Mezi autory litografi ckých 
pohledů a vedut moravských měst patří například Adolf Friedrich Kunike a jeho 
dílna, Franz Richter, Eduard Gurk nebo Karel Würbs. Fotografi e ve Schramově 
sbírce jsou např. od Wilhelma Heislera, Antonína Mayssla, Ludwiga von Förster, 
Josefa Homolky nebo Josefa Kunzfelda.3

1 Např. Matthäus Merian, Topographia Bohemiae Moraviae et Silesiae, Frankfurt am Main, 1650. 
Tobias Conrad Lotter, Atlas geographicus portatilis, Augsburg 1750. 

2 Mořic Wilhelm Trapp (1825–1895) působil jako kustod Františkova muzea, kurátor, konzervátor 
Ústřední komise pro zachování uměleckých a historických památek a byl jedním ze zakladatelů 
instituce památkové péče na Moravě. Jeho publikace se věnují především vlastivědným a archeo-
logickým tématům. Wilhelm Schram (1850–1925) od roku 1884 působil ve Františkově muzeu, 
kde byl pověřen správou knihovny. Jeho publikace se týkají především moravské vlastivědy a umě-
lecko historických témat. Kromě sbírky vedut shromáždil také soubor litografi ckých portrétů. 

3 Katalog sbírky publikován: Wilhelm Schram, Die Ansichtensammlung der mährischen Landes–
Bibliothek. In: Zeitschrift des mähr. Landesmuseums, 9, 1909. Veduty Brna zachyceny např. Moriz 
Trapp, Verzeichnis der im Franzens-Museum ausgestellten, bis jetzt bekannten Ansichten und Pläne 
usw. Der königlichen Hauptstadt Brünn vom Jahre 1593 bis auf die Gegenwart, Brünn, 1871. 
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Dalším souborem uloženým v historickém fondu a obsahujícím veduty je Mol-
lova mapová sbírka. Vytvořil ji Bernard Pavel Moll a vznikala především v letech 
1748–1756, kdy byla Mollem shromážděna většina materiálu, který poté až do své 
smrti v roce 1779 třídil, seřazoval a doplňoval. Sbírka, dochovaná skoro v původní 
podobě, je uspořádána podle Homannovy mapy „Tabula geographica Europae Aus-
triacae“ a materiál v ní uložený je rozdělen do dvou částí, Atlas Germanicus a Atlas 
Austriaticus. Po smrti Bernarda Pavla Molla již nebyla sbírka dále rozšiřována 
a v roce 1821 ji vnuk B. P. Molla, Fridrich Vockel, věnoval Františkovu muzeu.4 
Ve sbírce se nachází kartografi cký a topografi cký materiál zachycující území celé 
Evropy. Celý komplex je teritoriálně a tematicky omezen, B. P. Moll se zajímal 
pouze o kartografi cký materiál, a proto opomíjel např. portréty, žánrová zobrazení 
či vyobrazení společenských výjevů. Veduty nacházející se v Mollově sbírce byly 
vydávány jako součást topografi ckých publikací, jen nepatrná část vycházela jako 
samostatné grafi cké listy, a proto B. P. Moll grafi ky podle potřeby třídil a hodící 
se zobrazení zařazoval. Většina vedut ve sbírce je vytvořena technikou mědirytu 
a leptu, nejrozsáhlejším souborem obsaženým ve sbírce jsou pak rytiny Matthäu-
se Meriana (celkem 1433 rytin), dále jsou zde ve velkém množství zastoupena 
zobrazení od Friedricha Bernarda Wernera, Frederika de Wit, Josefa Friedricha 
Leopolda nebo Gabriela Bodenehra.5

Materiál nacházející se ve zmiňovaných sbírkách se doplňuje, navazuje na 
sebe a díky tomu umožňuje sledovat vývoj grafi ckého zobrazení krajiny a měst. 
V Mollově sbírce nalezneme mědirytiny a lepty vydávané většinou do poloviny 
18. století, ve Schramově sbírce je uložen materiál mladší, většinou z 19. století, 
jedná se o litografi e a fotografi e, které grafi cké veduty nahradily. 

Vznik veduty úzce souvisí s krajinomalbou a osamostatňováním krajiny jako 
specifi ckého obrazového tématu, kdy už krajina a pohled na město nebyly pouhým 
prvkem v pozadí, ale staly se předmětem malby. Samotná veduta byla původně 
pouze jedním z perspektivních cvičení, časem je ale využívána jako dekorační 
prvek, vyobrazení na pozadí obrazu či jako ilustrace. Postupně získala veduta 
širší uplatnění a stala se topografi ckým zobrazením města přizpůsobenému obra-
zovému celku, na kterém se autor na základě pozorování snažil zachytit ideální či 
věrnou podobu města. Umělci zobrazovali charakteristické prvky pro dané město 
jakými jsou např. jeho dominanty, kostely nebo jeho rozložení v krajině. Důraz 
byl především kladen na užitkový ráz díla a jeho věrnost, která se týkala především 

4 Karel Kuchař, Mapová sbírka B. P. Molla v Universitní knihovně v Brně, Praha 1959, s. 16–43. 
5 Tištěný katalog sbírky viz Karel Kuchař, Mapová sbírka B. P. Molla v Universitní knihovně v Brně, 

Praha 1959. Vedutám uloženým ve sbírce se věnoval Mirko Riedl, Evropské veduty v mapové 
sbírce B. P. Molla, In: Olga Jiránová a Jaromír Kubíček, SVK 1808–1983. 175 let vývoje vědecké 
knihovny. Jubilejní sborník, Brno 1983, s. 130–146. 
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perspektivy, správných měřítek nebo sepětí kresby jako celku. Později chtěli tvůrci 
vedut celkový obraz zatraktivnit, a proto začaly být grafi cké listy různě zdobeny, 
do pohledů byly umisťovány erby, žánrové scény, prvky místního koloritu, fauna, 
fl óra apod. 

Veduty byly od počátku vydávané v sériích, jako samostatné listy, sloužící jako 
vzpomínka poutníkům, přinášely způsob zachycení historické skutečnosti či vý-
znamné události a v neposlední řadě se také objevovaly v atlasech a mapách, kde 
byly často použity pouze jako dekorativní prvek. Celý vývoj veduty vlastně s kar-
tografi í úzce souvisí, veduty byly nejen dávány do atlasů, ale také jejich autoři vyu-
žívali poznatky kartografů, kdy mohla být například díky lepšímu geografi ckému 
měření podrobněji a přesněji vystihnuta podoba města. Docházelo i ke spojení 
kartografi e s uměleckým zobrazením měst, jak tomu bylo u oblíbených pohledo-
vých plánů a perspektivních pohledů. K bližšímu spojení kartografi e s topografi í 
přispívalo i to, že většina kartografů a vydavatelů map tiskla i další grafi cké listy, 
mezi kterými byly veduty velkou měrou zastoupeny. Jako další faktory působící 
na vznik a vývoj veduty můžeme uvést například rozvoj malířství, osamostatnění 
krajinomalby, vznik perspektivy a veškerých grafi ckých technik. V neposlední řadě 
je třeba zmínit i emancipaci měst a městského obyvatelstva, které se stalo hlavním 
objednavatelem a kupujícím těchto map a grafi ckých listů.6

První veduty měst se objevují už v 15. století a postupně se zobrazení měst stalo 
nedílnou součástí historií, kosmografi í nebo světových kronik. Stěžejním dílem 
pro podobu veduty je několikasvazková topografi e Civitatis Orbis Terrarum, vydá-
vaná Georgem Braunem a rytcem Franzem Hogenbergem v Kolíně nad Rýnem.7 
Autoři kreseb, Georg a Jakob Hoefnagelovi, vytvořili podobu veduty používanou 
až do 19. století. Jejími charakteristickými rysy jsou: preciznost kresby, místo-
pisná přesnost, snižování horizontu, panoramatický pohled, snaha o zachycení 
charakteru města, zdůraznění dominant, názornost, přizpůsobení obrazu krajině 
a dokumentárnost zobrazení. Postupně obraz města ještě doplňuje fi gurální stafáž, 
která místo přibližuje divákovi (obr. 1).

Podobně je město zobrazováno i na vedutách Matthäuse Meriana (1593–1650). 
Dílna Matthäuse Meriana působící ve Frankfurtu nad Mohanem patřila k nejvý-

6 K dějinám veduty podrobněji např. Zdeněk Wirth, Praha v obrazech pěti století, Praha 1932. Bo-
humír Mráz, Karel Postl a základy české krajinomalby, Praha 1957. Značná pozornost vedutám je 
také věnována v ročníku časopisu Umění (Umění 31, 1983). 

7 Topografi e je tvořena 6 svazky vydávanými v letech 1572–1617. Jedná se o výjimečné dílo, největší 
soubor obrazů sídlišť, jednotlivé mědirytiny jsou doprovázené latinským textem. Dále např. Jan 
Kozák, Civitates Orbis Terrarum.„Pana Francise kniha měst“, Umění 31, 1983, s. 381–391. 
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znamnějším grafi ckým dílnám své doby.8 U Meriana pracovala či se učila řada 
umělců, většina vydávaných grafi ckých listů je bohužel anonymní, signovaných 
je jen pár, a proto nemůžeme veduty připsat jednotlivým rytcům či kreslířům. 
Mezi autorskými signaturami můžeme najít jména nejen Matthäuse a Caspara 
Meriana, ale také např. Václava Hollara, který u zde působil kolem roku 1628. 
Na grafi kách vydávaných Merianem je potlačen vlastní rytcův či malířův rukopis, 
veduty jsou si výrazně podobné, ale zároveň jim nemůžeme upřít preciznost kres-
by a dokumentární věrnost. Nalezneme na nich horizontální rozprostření města, 
zdůraznění dominant, město je zobrazeno z dálky a z vyvýšeného místa, pozornost 
je věnována i okolí města a jeho obraz je krajině podřizován. Postupně je obraz 
sídliště přesouván do pozadí grafi ky a je zde patrné jasnější hloubkové řešení. 
V prvním plánu grafi ky se objevuje fi gurální stafáž nebo přírodní úkazy (obr. 2). 
Tento způsob vyobrazení byl hojně přebírán, bylo na něj navazováno a stal se 
inspirací dalším umělcům. 

V baroku, kdy došlo k největšímu rozkvětu veduty, začíná být potlačován vlastní 
obraz města a veduty se stávají dekorativnější, obraz města se zjednodušuje a je 
charakterizován pouze pomocí dominant obklopených modelovými domy. Důraz 
při vytváření veduty je kladen na dekorativnost, atraktivnost zobrazení a žánrové 
scény nacházející se v popředí obrazu a často zabírající značnou část plochy. 
Pro barokní vedutu je charakteristické zobrazení prostorové hloubky, odrážení 
atmosféry a nálady, město je uchopeno jako součást krajinného prostoru, začíná 
se objevovat i konstruovaná a fantastická krajina, ideální prospekty nebo pohledy 
do ulic, na samostatné stavební památky či jejich interiéry. Často jsou přebírány 
starší, u kterých dochází jen zřídka k aktualizaci obrazu. Setkáme se i s tím, že 
jsou původní desky tisknuté do dekorativního rámce, který grafi ku zatraktivní. 
V této době doprovází vedutu historický komentář a často ji doplňují hesla, znaky, 
emblémy nebo alegorie. Autory vedut v této době byli např. Frederik de Wit, Josef 
Fridrich Leopold, Friedrich Bernard Werner nebo Gabriel Bodenehr. 

Veduty Frederika de Wit (1630–1706) jsou charakteristické fi gurální, žánrovou 
scénou v popředí, obraz města je potlačen a umístěn do pozadí, z města jsou zdů-
razněny dominanty zachycené v libovolném měřítku (obr. 3). Zjednodušení vedut 
je patrné i u Josefa Fridricha Leopolda (1668–1726), který sice pohled doplňuje 
řadou dekorativních prvků a dvojjazyčným komentářem, ale zobrazení města je na 
jeho grafi kách plošné, rozprostřené na horizontu. Je u něj patrná značná geomet-
rická schematizace, zachyceny jsou pouze dominantní stavby, které jsou propojeny 
modelovým nákresem domu. Přebírání a vycházení ze staršího vzoru je patrné 
8 Matthäus Merian vydal 30svazkové topografi cké dílo obsahující přes 2000 pohledů vytvořených 

technikou mědirytu a leptu. Doprovodný text topografi í – ulmský profesor Martin Zeiller (1589–
1661). 
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např. u děl augsburského rytce a vydavatele Gabriela Bodenehra (1664–1758), 
který používá tiskařské desky a grafi cké listy Matthäuse Meriana. 

Dalším rysem barokních topografi ckých děl je přiblížení se k městu, zachycení 
pohledů do ulic, využití veduty jako kulisy k zobrazení určité společenské události 
nebo používání malířských prostředků, které umožňují zprostředkování atmosféry 
dané chvíle a vymaňují se strohému zachycení obrazu města. Autorem takových 
vedut byl i Johann Adam Delsenbach (1687–1765), vydavatel řady pohledů ně-
meckých měst (obr. 4).

Postupně se veduta stala kresebnějším a pohledově atraktivnějším obrazem, 
značně reagujícím na poptávku. Další změny podoby veduty přinesl až vynález 
litografi e koncem 18. století.9 Díky litografi i bylo vytvoření grafi ckého listu daleko 
jednodušší, rychlejší a fi nančně dostupnější. Litografi e se stala dominantním obra-
zovým prostředkem 19. století, byla používána jako dokumentační, ilustrační i umě-
lecká technika. Naplňovala dokumentační zájem, díky kterému byly zaznamenány 
proměny měst a technický pokrok 19. století, byla často používána pro upomínkové 
pohledy a hojně jí začali využívat také umělci i grafi ci. Popis krajiny se v 19. století 
pohyboval od dokumentárního záznamu až po vyjádření dojmu z přírody, zachy-
cení atmosféry místa, ideálního pohledu. Škála využití litografi e byla tedy velká, 
postupně se ale právě u vedut setkáme s poklesem úrovně, který přineslo sériové 
vydávání, začínají se objevovat stereotypy a oblíbená témata (obr. 5).

Zánik veduty a grafi ckého zachycení krajiny přinesl vynález fotografi e, který 
ji koncem 19. století plně nahradil a převzal veškeré její úlohy. Fotografi e se stala 
módní a velmi oblíbenou záležitostí, kromě portrétní fotografi e různého formátu 
se objevují i krajinářské a topografi cké reprodukce. Místopisná fotografi e se stala 
výrazem touhy po poznání, ale i jakousi reklamou na dané místo, sloužila jako 
upomínka pro návštěvníky a pozvánka pro budoucí turisty. Místopisné fotografi e 
byly už od počátku vydávané v obrovském nákladu, dokládají to i cíleně vydávaná 
alba měst a míst, jejichž autorem je např. Josef Kunzfeld. Fotografi e si získala 
oblibu i tím, že se stala maximálně věrným dokumentárním prostředkem, byla 
aktua lizovaná častěji než litografi cká díla, nebyla závislá na invenci umělce, vždy 
zachycovala danou skutečnost a nemalou roli hrála i její fi nanční dostupnost. 
Mezi brněnské autory, jejichž fotografi e nalezneme ve Schramově sbírce vedut, 
patří např. Josef Kunzfeld, Quido Trapp, Antonín Mayssl nebo Wilhelm Heisler 
(obr. 6). Jak již bylo řečeno, Schramova sbírka obsahuje materiál týkající se území 
Moravy, proto snímky zachycují města nacházející se většinou v okolí Brna. Foto-

9 Autorem vynálezu litografi e v roce 1796 je Alois Senefelder. Jedná se o techniku tisku z plochy, 
která zachycuje charakter rukopisu a nabízí širokou škálu výrazových prostředků, její princip je 
založen na odpuzování se mastnoty a vody. Viz Pravoslav Kneidl, Senefelder a litografi e 1796–
1798. Nový Hrádek 1997. 
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grafi e nejsou pouze dílenským produktem, ale do sbírky jsou zařazeny i amatérské 
fotografi e, které jsou dokladem nejen rozmáhání a obliby fotografi ckého průmyslu, 
ale také se jedná o zcela unikátní pohledy, které zaznamenávají změnu prostředí 
a zachycují řadu osob. 

Materiál nacházející se ve Schramově sbírce vedut a Mollově mapové sbírce je 
zajímavým dokladem sběratelství a umožňuje vytvoření představy vývoje grafi ckých 
technik a způsobu zachycení krajiny či měst.10

10 Obrazové ukázky pocházejí ze Schramovy (obr. 5–6) a Mollovy (obr. 1–4) sbírky. Autorem repro-
dukcí je Vilém Kaplan, kterému velmi děkuji. 
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Obr. 3 – Praha, Frederik de Wit (cca 1680)
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Obr. 4 – Lichtenštejnské sídlo na Plaňanském panství, 
Johann Adam Delsenbach (1740–1760) 
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Obr. 5 – Brno, autorem kresby Eduard Gurk (1830–1840) 
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