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„…SMLOUVA O TISK KNIHY MARIÁNSKÉ…“ 
KONTRAKT PREMONSTRÁTSKÉ KANONIE HRADISKO 

A OLOMOUCKÉ MĚSTSKÉ TISKÁRNY Z ROKU 1732

Miroslav Myšák

ÚVOD

Na zářijové dny roku 1732 chystala kanonie premonstrátů v Hradisku u Olo-
mouce velké oslavy spojené se stoletým výročím nalezení mariánského obrazu Pan-
ny Marie Svatokopecké v roce 1632.1 Na tyto jubilejní slavnosti mělo navázat jeho 
korunování ve svatokopeckém poutním kostele Navštívení Panny Marie. Jubileum 
poskytlo příležitost pro představení organizačních schopností a uměleckého vkusu 
zástupců kanonie i spolutvůrců programu z řad umělců. Díky jejich úsilí se poda-
řilo propojit různé složky literárních i výtvarných umění a uměleckého řemesla. 
Zatímco výtvarné pojetí a vlastní průběh oslav byl již literaturou zhodnocen,2 jiné 
aspekty nejsou stále příliš známé. Již v březnu 1732 uzavřela kanonie, v návaznosti 
na předcházející kontrakty se sochaři, dekoratéry ad., smlouvu s městskou tiskár-
nou v Olomouci o tisk mariánské knihy k příležitosti stoletého výročí. Osvětlení 
smluvních podmínek, pokus o identifi kování tisku, představení výtvarné stránky 
knihy a edice smlouvy by se měli stát hlavní náplní dalších řádků. 

I. SMLUVNÍ STRANY

Premonstrátská kanonie Hradisko
Klášterní areál, stojící poblíž brodu přes řeku Moravu na dohled od hradeb 

města Olomouce, byl původně zřízen pro benediktinské mnichy roku 1078 olo-
mouckým knížetem Otou I. a českým knížetem Vratislavem II. Roku 1151 jsou však 
benediktini vypuzeni a nahrazeni premonstráty. Ve své historii se klášter prošel 
dvojí zkázou. Nejdříve v 15. století, později v důsledku třicetileté války, kdy jeho 
obyvatelé utíkají před postupujícími švédskými vojsky. Vzhledem k takřka úplné 

1 Ke vzniku kultu pak kromě níže uvedených starých tisků a literatuře o kanonii např. Jiří FIALA, 
Marie SOBOTKOVÁ, Vznik kultu Panny Marie Svatokopecké a jeho refl exe v kramářských písních, 
Český lid, 86, 1999, s. 61–79, (dále jen J. FIALA – M. SOBOTKOVÁ). 

2 Srov. především Jan ROYT, Korunovace Panny Marie Svatokopecké. Bibliotheca Strahoviensis 3, 
1997, s. 59–73, (dále jen J. ROYT). 
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devastaci byl klášterní areál stavěn nanovo a položení základního kamene ke kon-
ventnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie v roce 1659 může být považováno za 
počátek velkolepého stavebního úsilí hradiských premonstrátů, které bylo dokon-
čeno až ve 30. letech 18. století. Když byla kanonie v roce 1784 zrušena, patřila 
k nejbohatším moravským klášterům i velkým pozemkovým vlastníkům. Zdejším 
opatům podařilo koupit i dvě zahraniční opatství – Csorna a Türje v Uhrách. 

S konsolidací poměrů po skončení švédské přítomnosti v Olomouci vzrostl 
i význam poutního areálu vzniknuvším na premonstrátských pozemcích nedaleko 
města. Poutní místo Svatý Kopeček, zvaný rovněž Mons Praemonstratus, bylo 
původně rezidencí hradiských kanovníků, od roku 1710 převorstvím.3

Městská tiskárna 
Vykazovala-li kanonie premonstrátů stálý hospodářský růst i zvětšování pozem-

kového vlastnictví, tiskárna v Olomouci zažívala v této době horší časy a o eko-
nomickém rozvoji nemůže být řeč, neboť ofi cína již po několik let hospodařila 
se ztrátou. Již to, že tiskárna byla ve vlastnictví města, představuje samo o sobě 
v českých zemích unikát a upozorňuje na jisté problémy druhé nejstarší a po delší 
dobu i jediné knihtiskárny na Moravě. 

Do hospodářských obtíží se knihtiskárna dostala za majitele Jana Adama Avin-
gera (činný od 1718). Dluhy, které měl, znepokojovaly olomouckou městskou radu 
natolik, že ji roku 1724 odkoupila a delegovala za hospodářské správce tiskárny 
měšťany ze svých řad, postrádající však vzdělání v oboru. Organizaci práce zde 
nadále prováděl faktor, jímž se stal někdy v prvních měsících roku 1732 František 
Antonín Hirnle. Rok důležitý pro hradiské premonstráty měl tedy velký význam 
i pro původem pražského rodáka a od roku 1723 olomouckého měšťana Hirnle-
ho.4

3 K hradiské kanonii existuje bohatá literatura. Pro základní orientaci stačí Encyklopedie morav-
ských a slezských klášterů, s příslušnými hesly věnujícími se kanonii i svatokopečskému převorství. 
Kanonii bylo věnováno i sympozium Historická Olomouc X., sborník s referáty vyšel roku 1995. 

 K mecenátu hradiských opatů naposled Pavel SUCHÁNEK, K větší cti a slávě. Umění a mecenát 
opatů kláštera Hradisko v 18. století. Brno 2007, (dále jen P. SUCHÁNEK). Zaměřuje se zejména 
na sochařství. 

4 Literatura k tomuto tématu je naopak poměrně chudá. Ke sledovanému období však napsala 
poměrně rozsáhlou stať Zdenka VORLOVÁ, Příspěvek k dějinám olomouckého knihtisku v letech 
1718–1758. (Městská tiskárna v Olomouci a činnost tiskaře Františka Antonína Hirnla.). In: Knihov-
na, Praha 1962, s. 79–135, (dále jen Z. VORLOVÁ). Její přehled pak podává Petr VOIT, Encyklo-
pedie knihy. Praha 2006, heslo Tiskárna městská (Olomouc), s. 905, a heslo Hirnle, s. 356–357, 
(dále jen Encyklopedie knihy). 
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II. SMLOUVA

Obě stručně představené strany podepsaly v březnu 1732 kontrakt, jehož cílem 
byl tisk nové knihy na počest mariánského výročí. Jde o jedinou dochovanou do-
hodu z olomouckého prostředí a poměrně výjimečný pramen i pro jiné tiskárny 
v českých zemích. Za jeho zachování do dnešních časů vděčíme patrně jen tomu, 
že tiskárna byla tehdy městským majetkem a městu záleželo na transparentním 
hospodaření a pořádku v účetnictví. Neboť pouze z období, kdy ofi cína podléhala 
městské správě, se dochovalo větší množství účtů a jiných písemností přibližujících 
hospodářské i pracovní zázemí tiskárny. K pozdější samostatné tiskařské živnosti 
Františka Antonína Hirnleho jsou k dispozici jen jednotliviny. 

Německy psaný exemplář smlouvy5 obsahuje dva listy a je rozdělen do osmi 
bodů, které v základních (ovšem nikoli zcela podrobných) bodech konkretizují 
realizaci a vzhled tisku. Znění kontraktu lze sumarizovat do devíti okruhů:

Téma knihy: má se jednat o nově sepsanou (komponovanou) knihu v latin-
ském jazyce k příležitosti jubilejního roku po nalezení milostného obrazu podle 
daných pokynů k užitku nejen samotného kláštera ale všech osob (bod 1 textu 
smlouvy). 

Bohužel není uveden přesnější název díla ani autor a komplikuje se tak iden-
tifi kace objednávaného tisku. 

Písmo tisku: ve shodě s originálem (patrně autorským rukopisem) má být 
užito „versální písmo“6 nebo „dvojitá střední antikva“ (v knihtiskařské terminologii 
dvoustřední) pro místa, kde je pociťována potřeba jejich užití, tj. zřejmě nadpisy 
kapitol; „text antikvou“ (text) lze tisknout méně významné úseky, patrně podnadpi-
sy. Samotné textové části – elogium a diskurs – mají být sázeny „třetinovou antikvou“ 
(tercie), respektive „menší třetinovou antikvou“. Pátým požadovaným písmem se 
stala „střední kurzíva“ (střední) pro tisk citací, poznámek a chronostich (bod 1). 

Patrně se jedná o požadavek nejčastěji užitých písem, neboť každá z knih, na 
niž by se smlouva mohla vztahovat, je tištěna větším množstvím velikostí antikvy 
i kurzívy a rovněž názvy částí elogium a diskurs by mohly mít všeobecný charak-
ter. 

5 SOkA Olomouc, Archiv města Olomouce (AMO), Zlomky registratur (ZR), inv. č. 106, sign. 
3a/IIIa. 

6 Vyjmenovaná písma jsou českými překlady ve smlouvě uvedených německých názvů. K termino-
logii srov. kromě jednotlivých hesel v Encyklopedii knihy zejm. Metod KALÁB, Tiskové písmo. In: 
František ZAHÁLKA a kol., Přehled knihtisku, Praha 1952, s. 100–116, zejm. s. 114. 

 Speciálně v Olomouci lze k určení velikosti a druhu písma užít i ceník knihtiskaře Avingera z ro-
ku 1720 spolu s vyobrazením jednotlivých písem a jejich pojmenováním, srov. SOkA Olomouc, 
AMO, ZR, inv. č. 683, sign. 22/I. 
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Cena za tisk: za každý arch má být zaplaceno pět zlatých v hotovosti (body 
2, 6). Nejdříve se uvádí jako podmínka pro tuto částku užití pěti různých charak-
terů písma, později se připomíná dodržení termínu dodání. 

Rozsah titulu: bylo sepsáno přes 40 archů, které zaručuje a slibuje faktor Hirnle 
vyhotovit svou pílí k užitku kláštera (bod 3). 

Přesný počet archů není patrně uveden z důvodu jistého posunu při převodu 
písma psaného v tištěné. Navíc každý tiskař či sazeč se musel vyrovnat s tzv. horror 
vacui, tj. se správným tiskem posledních stran, bez zbytečně prázdného místa. Další 
příčinou mohl být v okamžiku uzavření kontraktu neznámý rozsah rámcových 
částí, které se tiskly samostatně a později. 

Velikost nákladu a termín dodání: z každého archu je nutné dodat 1500 exem-
plářů nejpozději do 1. nebo 4. června 1732 (tj. do letnic) (body 4–6). 

Dodací lhůta byla nejprve ohraničena sedmou nedělí velikonoční (svatodušní), 
která toho roku připadala na 1. června, v dalším bodě byla prodloužena do středy 
4. června. Tiskárna tedy měla na zhotovení půldruhéhotisíce svazků dva a půl 
měsíce. Poté snad byly potištěné archy předány knihaři (knihařům), kde byly uspo-
řádány a sešity. Kanonie si patrně převzala pouze svázané knižní bloky s nanejvýš 
papírovou obálkou, které pak byly představeny a rozdávány na slavnosti.7 Ač pro 
období 18. století nejsou k dispozici přesnější údaje, lze říci, že požadovaný počet 
exemplářů je, vzhledem k povaze tisku, dosti vysoký.8

Dodej papíru: materiál k tisku dodá, jak je obvyklé, klášter. Celkem se jedná 
o tři rysy papíru, jeden rys má 500 archů (body 4, 5). 

Podobně jako ve stavitelství dodával materiál investor, tak i zde v případě objed-
návky tištěné knihy bylo povinností objednavatele zajistit papír pro tisk. Rys papíru 
představuje pomocnou distribuční jednotku papíru, kterou od počátku 17. století 
tvořilo 500 archů neklíženého knihtiskového papíru.9

Ochrana proti poškození autorských práv: žádný tisk nesmí být vydán dříve, než 
se započnou slavnosti, na kterých bude prezentován a rozdáván (bod 7). 

7 V skrovném množství dochovaných archivních materiálů olomouckého cechu knihařů se žádné 
zprávy o kontaktu s kanonii nenachází. 

8 Srov. Encyklopedie knihy, heslo Náklad, s. 614–615, dále Z. VORLOVÁ, s. 88. Např. vydání Nové-
ho zákona v rámci tzv. Svatováclavské bible se odhaduje rovněž na 1 500 tisků, stejně jako první 
edice Velkého života Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše… kapucína Martina z Kochemu z roku 
1677. K prvnímu údaji srov. Milan KOPECKÝ, Bible a barokní literatura. In: Česká bible v ději-
nách evropské kultury (red. Helena Pavlincová a Dalibor Papoušek), Brno 1994, s. 57–66, resp. 
diskuse ke článku s. 66, ke druhému pak Miloš SLÁDEK v úvodu k modernímu vydání Koche-
mova díla (edičně upravili Miloš Sládek, Lucie Peisertová, Tomáš Břeň), Praha 2007, s. 9. 

9 Ibidem, heslo Rys papíru, s. 767. 
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Kniha byla patrně určena vzdělaným návštěvníkům z řad duchovenstva či zá-
stupců státu, znalých latinského jazyka a ochotných se hlouběji ponořit jak do 
veršovaných elogií, tak četných chronostich. 

Dotisk: z jednoho nebo dvou rysů klášterního, popř. z vlastního papíru zhotovit 
další exempláře (bod 7). 

Korektury: první dvě zhotoví a zašle tiskárně kanonie, třetí se provedou v ofi -
cíně tamním písařem, jemuž má být za jeden zkontrolovaný arch zaplaceno tři 
krejcary. Za sazečovy chyby odpovídá tiskárna (bod 8). 

Péče věnovaná správnosti a čistotě sazby byla zřejmě vysoká, neboť k žádnému 
z možných tisků nebyla připojeny errata, ač se tu některé nedostatky objevují, 
především v tisku kustodů (viz dále). 

Každá smluvní strana měla dostat po jednom vyhotovení smlouvy. Kontrakt 
byl podepsán 15. března 1732 za hradiskou kanonii převorem Matoušem Plánič-
kou a podpřevorem Ondřejem Bártou, za olomouckou tiskárnu správcem Janem 
Řehořem Götzem a faktorem Františkem Antonínem Hirnlem. Převor Plánička 
a faktor Hirnle připojili i své pečeti. Hirnleho pečeť sestávala z medailonu s posta-
vou Spravedlnosti s mečem a vahami v rukách, nad kterým byla koruna a iniciály 
„F A H“.10

III. TISKY VYDANÉ K JUBILEJNÍMU ROKU 
A KONFRONTACE S PODMÍNKAMI SMLOUVY

Vzhledem k významu celé události se kanonie neomezila na vydání jednoho 
efemerního tisku, ale přinejmenším šesti, editovaných v letech 1732–1733 v Olo-
mouci a Hradci Králové.11

Tisky olomoucké tiskárny:
• Corona Sacro-Montana sive gloria coronationis coelli Mariani nocte… corona-

tionis Imperatricis Mariae…, 1732, (dále jen Corona Sacro-Montana).12

• Sanctum saeculare marianum sive sanctae Dei Genitricis Virginis Mariae icon 
sacra ad praemonstratum ab Eadem in marchionatu Moraviae, ditionis Gra-

10 Podle Z. VORLOVÉ nesla pečeť tovaryše Hirnleho k roku 1727 mariánský emblém. Srov. s. 86. 
11 K tiskům srov. J. ROYT, s. 63 a pozn. č. 24, J. FIALA – M. SOBOTKOVÁ, s. 61, pozn. 4, v obou 

jsou některé tituly uvedeny s překlepy. 
12 Studovaný tisk Strahovská knihovna sign. FF I 13/2, popř. sign. FT I 13/2. 
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dicensis montem una Leuca Julio-Montio orientem versus anno MDCXXXII 
per angelos mirabilitera allata…, 1732, (dále jen Sacntum saeculare).13

• Laurentius Kayser, Athenaeum sive universitatis Mariana, cujus fundamenta 
in Montibus Sanctis duodenario titulorum ac scientiarum tam mystice, quam 
moraliter introductarum constans numero, publicae luci edita…, 1732, (dále 
jen Athenaeum).14

• Enthronisticum parthenium sive gloria et honor neo-inauguratae augustissi-
mae coelorum reginae Mariae prope metropolim Olomucensem in marchio-
natu Moraviae… in Monte Sancto suo miraculose premonstrato…, 1733, (dále 
Enthronisticum parthenium).15

Tisky královéhradecké tiskárny:
• Mons Praemonstratus neb předukázaná hora. To jest pravdivé a dokonalé 

sepsání Svaté a mnohými milostmi mariánskými dalece a široce stkvoucí se 
Hory, 1732, vytiskl Václav Jan Tibelli.16

• Krátké vypsání o nalezení též stoletní slavnosti a slavném korunování zázračné-
ho obrazu Matky Boží Marie Panny…, 1733, vytiskl Václav Jan Tibelli, (dále 
jen Krátké vypsání).17

Z důvodu absence názvu titulu ve vlastní smlouvě musíme pro ztotožnění textu 
smlouvy s konkrétním tiskem vyjít ze základních charakteristik budoucí knihy, 
tj. data tisku, rozsahu, písma a názvů kapitol. První tisk Corona Sacro-Montana 
obsahuje pouze tři archy (a2–c2) a jedná se o spisek toliko k vlastnímu aktu koru-
novace. Čtvrtý zmíněný olomoucký tisk Enthronisticum parthenium lze vyloučit 
jak dobou vzniku v roce 1733, tak i rozsahem (více než 60 archů). Zůstávají tak, 
podobně jako již Zdence Vorlové,18 jen dva tisky Athenaeum a Sanctum saeculare, 
které by měly být zhodnoceny podle výše uvedených kritérií, neboť i Krátké vypsání 
se věnuje více historii místa, objevení milostného obrazu a popisu vlastních slav-

13 Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) sign. III 34.424, Moravská zemská knihovna (MZK) sign. 
ST 4 10.686. 

14 VKOL sign. III. 33.916, MZK sign. ST 4 10.595. 
15 VKOL sign. II 630.499, Strahovská knihovna sign. BU I 38. Vytisknul F. A. Hirnle již jako samo-

statný tiskař. 
16 VKOL sign. 601.195. Jde o českou mutaci dříve vydaných latinských a německých vydání. Srov. 

J. FIALA – M. SOBOTKOVÁ, s. 62. 
17 VKOL sign. 30.464. Části pojednávající o vzniku kostela a nalezení mariánského reliéfu jsou 

převzaty z předchozího tisku. 
18 Srov. Z. VORLOVÁ, s. 87, pozn. č. 40. 
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ností než zákulisním přípravám na festivity (kromě vykácení lesa a dalších úprav 
na Svatém Kopečku). Přesto však zmiňuje ve dvou souvislostech i knihy. V prvním 
případě v rámci předmětů, které byly rozdávány mezi přítomný lid,19 ve druhém 
jako část zásilky odeslané do Říma k uschování ve vatikánském archivu.20

Písmo a kapitoly tisku
Podle kontraktu měly být jednotlivé části knihy tištěny čtyřmi různými stupni 

antikvy a střední kurzívou. Už zde se objevuje první problém, neboť tato podmínka 
neodpovídá žádnému z obou případných tisků. 

V Sanctum saeculare, jehož autor se na konci předmluvy schoval pod ozna-
čením „Marianus cliens“,21 jsou sice jednotlivé kapitoly odlišeny velikostí písma 
a citace provedeny kurzívou, ale neobjevují se tu chronostichy, respektive pouze 
několik kombinací akrostichů a chronostichů, nadto tištěné antikvou. Navíc se 
jednotlivé, co do rozsahu víceméně rovnocenné části uvádějí jinými názvy, než 
jmenuje smlouva. První díl knihy tvoří celkem šest předmluv (praefatio) mj. ke 
zbudování poutního chrámu, jeho svěcení, přenesení mariánského obrazu, na něž 
navazují poemy „super idem argumentum“. V druhé části se nachází vždy veršovaný 
parergon následovaný pojednáním pod názvem titulus. Tyto se vztahují mj. k zázra-
kům uzdravení nemocných, ke konverzím hříšníků a heretiků vlivem zázračného 
působení mariánského obrazu. Třetí kratší úsek představují verše popisující růst 
obliby kultu svatokopecké Panny Marie a čtvrtý poslední pak zahrnuje 13 elogií 
o hradiských opatech, počínajíc Georgiem Leodegariem, zvoleným roku 1612 
a konče Robertem Sanciem, zvoleným 1722. Jméno nového opata N. Umlauff a 
se zde ještě neobjevuje, nachází se pouze na titulním listu. I když by vzhledem 
k formě mohly být praefatio a titulus ztotožněny s (obecným) pojmem diskurs 

19 „Při slavného korunování slavnosti na věčnou památku bylo mnoho kněh, obrazů a agnustků aneb 
srdíček jak stříbrných, tak mosazných mezi lidi rozdáváno.“ Srov. Krátké vypsání, s. 106–107. 

20 „Do Říma, ale důstojně velebným pánům vatikánským, mimo obrazu v nově korunované Matky Boží 
na tykytě malovaných a zlatem obšívaných, mimo kněh a jiných povinných obětí, poslán byl obzvláštní 
Jeho eminenci kardinálovi arciknězovi řečeného kostela, při kterých jeden o mnoho větší v nově ko-
runované Matky Boží pěkně a kunstovně malovaný obraz, aby tam k věčné památce v vatikánském 
kostele zavěšen byl. Jakož i od pana notária zhotovené originální instrumentum, item Krátký vejtah 
historie Svaté hory premonstrátenské a Správa minulého slavného korunování panu sekretářovi vejš 
jmenované kapituly, aby se to všechno v vatikánském archivio aneb v pokladě spisův na věčné časy 
zachovalo, poslané bylo.“ Ibidem, s. 107. Krátkým vejtahem se snad rozumí rukopis, který zhotovil 
syn Jana Andrýska zmiňovaný tamtéž a Správou minulého slavného korunování pak možná tisk 
Enthronisticum parthenium (?). 

21 Z. VORLOVÁ považuje za autora této knihy Norberta Umlauff a, s. 128, P. VOIT pak Vavřince 
Kaysera, viz Encyklopedie knihy, rejstřík citovaných tisků, s. 1189. 
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a poemy spolu s parergony s termínem elogium, které uvádí text smlouvy, nesou-
hlasí velikost písma. Předmluvy a některé parergony jsou tisknuty text antikvou, 
zbývající části tercií. 

Naproti tomu obsah tisku Vavřince Kaysera Athenaeum sestává skutečně pouze 
z elogií a k nim příslušných diskursů (např. na elogium „Grammatica parthenia sub 
titulo SS. Nominis Mariae“ navazuje „Discursus grammatico-Marianus. Nomen B. V. 
Mariae“) ovšem tištěných stejnou velikostí antikvy (tercie). Kontraktem zmiňované 
chronostichy se objevují takřka na každé straně (někdy i více než jeden), ale jejich 
velikost (text kurzíva) se liší od poznámek a biblických či jiných citátů (tercie kur-
zíva), což je ovšem pochopitelné vzhledem k přehlednosti tiskové strany. Kromě 
elogií a diskursů jsou na konec připojeny oslavné verše současného hradiského 
opata N. Umlauff a, novoříšského probošta Nepomuka Augustina Wiminka a Ri-
charda Friderica Wraclawského, probošta z uherské Csorné. Na tyto verše navazuje 
patrně seznam řádových bratří hradiské kanonie a svatokopeckého proboštství 
uvedený titulem „Ordo sive gradus candidissimae universitatis Gradicenae“. Problém 
pro absolutní ztotožnění tohoto titulu se zněním smlouvy představují (kromě ne-
souhlasné velikosti písma) právě tyto poslední části knihy, neboť verše by měly 
spíše oslavovat opata Sancia, a v přehledu premonstrátských řeholníků se jako 
hradiský podpřevor uvádí právě Vavřinec Kayser, a nikoli Ondřej Bárta, který v této 
hodnosti podepsal smlouvu o tisk knihy. Náklad totiž měl být dodán do 4. června, 
zatímco nový opat Norbert Umlauff  byl zvolen až 25. června. Těžko říci, zda byl 
tisk příslušných stran v době po úmrtí Roberta Sancia 4. května22 pozastaven až 
do zvolení nového představeného kanonie a uspořádání personálních vztahů a byl 
dodán o něco později, nebo mohou být tyto skutečnosti důvodem pro vyloučení 
titulu Athenaeum z možných kandidátů na předmět smlouvy. 

Jisté problémy se sazbou příslušných míst by mohla naznačit tisková chyba na 
první straně složky „Qq“. V titulu došlo k vynechání slov „Discursus de“, která by 
pokračovala nadpisem „coronis candidatorum marianorum“, i přesto, že v kustodu 
na předcházející straně je toto slovo naznačeno („Dis-“). Právě od tohoto discursu 
muselo – pokud přijmeme navrhované řešení – dojít k přesázení textu, neboť již 
zde nalezneme jak zmínky o nedokončeném dílu opata Sancia a studené smrti, 
tak i do chronostichu zakomponované jméno Norberta Umlauff a, co by nového 
představeného kanonie. 

22 K oběma datům srov. P. SUCHÁNEK, s. 258 nebo František BLINKA, Z historie kláštera Hradis-
ka. Vyprávění o klášteru Hradisko, jeho opatech a době, ve které žili. Olomouc 2004, s. 86–87. 



235

„…Smlouva o tisk knihy mariánské…“ Kontrakt premonstrátské kanonie Hradisko a ol…

Rozsah tisku
Rozsah tisku byl ve smlouvě ohraničen pouze přibližně na více než 40 archů. 

Lze ale předpokládat, že by se skutečný počet mohl pohybovat jen něco málo nad 
tento počet. Samotný text Sanctum saeculare obsahuje pouze 37 archů (signatury 
archů A1-Nn2-Oo1), celkem (bez titulního listu) 40. Naproti tomu v Athenaeum se 
skutečně objevuje 41 archů (sign. A1-Ss1), plus čtyři archy předcházející. 

Otázkou je, zda se opravdu tento počet vztahuje toliko na samotný obsah tisku 
bez titulního listu, dedikací a předmluv, neboť jejich obsah se mohl měnit, nebo 
jsou v něm započítány i tyto rámcové části, které měly odlišné signatury archů 
a tiskly se jako poslední. V popisovaném případě se tento problém stává ještě 
naléhavějším, neboť došlo ke změně na opatském stolci a tato skutečnost musela 
být (přinejmenším na titulním listě) refl ektována. 

IV. VÝTVARNÁ PODOBA TISKŮ

Oba porovnávané tisky musely dostát i nárokům na reprezentativnost. Proto 
důležitá místa obou knih začínají nejkvalitnějšími iniciálkami olomoucké dílny23 
a do obou titulů jsou rovněž vevázány celostránkové mědirytiny vídeňských rytců 
bratrů Schmuzerových podle předlohy malíře Paula Trogera. 

Titulní list Sanctum saeculare předchází výjev adorace anděly neseného obrazu 
Madony s dítětem klečícím mužem (patrně Janem Andrýskem) v interiéru koste-
la. Další mědirytina24 byla umístěna dále v textu a představuje patrně některého 
z hradiských opatů při bohoslužbě před oltářem s uctívaným mariánským obrazem. 
V textu pod ilustrací se objevuje prosba k Panně Marii k ochraně kněží a habs-
burského domu. Kvalitní typografi ckou výzdobou se vyznačují zejména parer gony 
sestavované do různých tvarů, např. srdce, Jezulátka (jeden z akrostichů), hvězdy 
či kříže. 

Ve výtvarném pojetí Athenaeum lze nalézt tři základní tematické okruhy: sym-
boliku mariánskou, habsburskou a premonstrátskou. První představují měnitelné 
mariánské monogramy ve vinětách a dva typografi cké obrazce doplněné textem. 
Jeden sestavený do podoby ondřejského kříže, druhý má tvar šesticípé hvězdy. 
Tematika panovnická – směřující k vládnoucí habsburské dynastii – se dočkala 
velkorysejšího pojetí zejména ve větším (120×181 mm) dřevořezovém vlysu, v ně-
mž korunovaný orel drží v pařátech žezlo a meč a v zobácích nápisovou pásku 

23 Jejich ukázky podává i Z. VORLOVÁ, s. 134–135. 
24 Obě rytiny se nachází pouze v MZK sign. ST 4 10.686. 
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s chronogramem z části devátého verše šedesáté první kapitoly Izajáše.25 Dalšími 
doplňky jsou dvě viněty. Pozadí první tvoří rovněž orel s panovnickými symboly 
(hlavy doplňuje svatozář) a v popředí hrají tři andílci na hudební nástroje. Ve druhé 
vinětě se objevuje měnitelný ústřední medailon, v němž se místo komponovaného 
mariánského monogramu objevuje opět orel s korunou, žezlem a mečem, na jehož 
hrudi byla vyryta písmena „C VI“, zastupující panujícího císaře Karla VI. 

Objednavatele tisku, premonstrátskou kanonii Hradisko, reprezentuje xylografi e 
dvou labutí otáčejících zobáky stránky knihy, na jejíž levé straně se nachází kartuš 
s Madonou a dítětem a na pravé znak hradiské kanonie. Za knihou a po stranách 
se ještě vine páska s nápisem: „Cantantes Subtime ferant ad Sidera Cygni“. Význam 
tisku podtrhuje především předtitulní rytina,26 v níž se prolíná oslava Panny Marie 
Svatokopecké a premonstrátského řádu. Na úbočí kopce, na jehož vrcholu stojí 
poutní kostel Panny Marie, stojí dvanáct ženských alegorických postav představu-
jících alegorie věd a umění,27 které ukazují na Madonu vznášející se nad chrámem 
na oblaku přidržovaném dvěma andílky. Nad Pannou Marií letí holubice Ducha 
svatého a po stranách se vznáší rovněž na oblacích skupiny andílků, mezi kterými 
září boží oko s tetragramem. Aluze na premonstrátský řád lze spatřit v první neu-
vedené části dvanáctého verše devátého žalmu nadepsaném v nápisové pásce mezi 
bazilikou a Pannou Marií: „Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijonu trůní“, z něhož 
je v rytině pouze druhá část: „oznamujte mezi lidmi jeho skutky“. Mons Sion je 
latinským názvem premonstrátské kanonie na Strahově. 

ZÁVĚR

Slavnosti ke stoletému jubileu nalezení milostného obrazu Panny Marie Sva-
tokopecké a jeho korunovaci v září 1732 byly hradiskými premonstráty pojaty 
ve velkolepém duchu a poskytly příležitost pro vznik velkého množství malířské 
i architektonické dekorace, střílení z moždířů, pořádání ohňostrojů. Příležitostná 
výtvarná výzdoba však vzala poměrně rychle za své po skončení slavností a ostatní 
se vytratilo spolu s pamětníky. Přetrvaly pouze archiválie28 a knihy spojené s objed-
navateli a zhotoviteli, podílejících se vzájemně na programu a podobě slavností. 
25 „Cognoscent ILLos: qVIaIstI sVnt seMen, CVI beneDIXIt Dominus. Jsa: C: 61. v. 9“. Vlys uvozuje 

kapitolu „Votivo-auspicatissimum devotissimae Matheseos prognosticon pro augustissima monarchia 
Domus Austriacae“. 

26 Pouze v sign. VKOL III 33.916. 
27 Srov. J. ROYT, s. 63, pozn. 24. 
28 Nutno dodat, že ze samotného fondu Premonstráti Klášterní Hradisko uloženém v Moravském 

zemském archivu nemohlo být vzhledem ke stěhování archivu čerpáno. 
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V roce 1732 byly k této příležitosti v olomoucké městské tiskárně vytištěny tři tituly 
a o rok později ještě jeden. Pro zhotovení jednoho tisku se dodnes v Olomouci 
zachovala smlouva, která přibližuje základní parametry díla požadované ze strany 
kanonie (druh tiskového písma pro jednotlivé kapitoly, rozsah, náklad a termín 
dodání) i odměnu pro tiskaře a jeho pomocníky. Dva z olomouckých tisků byly 
vzhledem k rozsahu a datu vzniku vyloučeny a pro aplikaci těchto údajů na některý 
konkrétní dochovaný tisk zůstaly zbylé dva: Sanctum saeculare a Athenaeum, u ně-
hož známe i autora, Vavřince Kaysera, mj. podpřevora hradiské kanonie. 

Při pokusu o přenesení podmínek smlouvy se však vyskytly problémy, neboť 
je nelze beze zbytku převést na žádný z obou tisků. U Sanctum saeculare se sice 
základní kapitoly odlišují velikostí písma, ovšem nazývají se jinak, než uvádí kon-
trakt, a požadované chronostichy se tu nevyskytují vůbec. V Athenaeum se objevují 
vyjmenované elogia a diskursy, avšak tištěné stejnou velikostí antikvy, a velikost 
kurzívy, jíž jsou provedené chronostichy, se naproti tomu odlišuje od kurzívy citací 
a poznámek. Tento tisk pak smluvním podmínkám odpovídá více rozsahem, neboť 
vlastní text Sanctum saeculare nedosahuje uvedených 40 archů. 

Nejen do popisované problematiky, ale do celé organizace slavností zasáhlo 
úmrtí opata Roberta Sancia 4. května 1732, tj. přesně měsíc před dodacím termí-
nem. Nový představený Norbert Umlauff  byl zvolen až 25. června. V obou tiscích 
se změna opatů projevila jak na titulním listu, u Athenaeum pak i v předmluvě 
a závěrečných částech. Sanctum saeculare by tedy v tomto srovnání obstálo lépe, 
neboť v jeho obsahu nebyly provedeny žádné zásahy. Pokud by tím hledaným 
tiskem bylo Athenaeum, muselo by při zhotovení příslušných archů dojít k přeru-
šení a sazeč byl přinucen čekat na jméno nového opata a nové uspořádání funkcí 
v kanonii. Právě zastavení prací a drobná nepozornost při navázání se mohlo 
projevit ve vynechání slov v závažných částech publikace, které se dotiskovaly. 
Díky tomu by se také zhruba o měsíc prodloužilo dodání celého nákladu. Lze však 
předpokládat, že oba tituly (spolu s jinými) se po jistý čas tiskly zároveň a že práce 
v tiskárně rozhodně nestála. Proto by snad prozatím mohla obstát domněnka, že 
dochovaná smlouva se opravdu vztahuje na tisk Athenaeum, vzhledem k odpovída-
jícímu rozsahu a struktuře díla, zahrnujícím elogia, diskursy i chronostichy. Je pak 
otázkou, jak byli hradiští premonstráti s Hirnleho prací spokojeni, když nedošlo 
zcela ke splnění smluvních podmínek, ovšem nikoli zásadního charakteru, a zda 
byla například vyplacena celá odměna, nebylo-li užito (a to ani v jednom případě) 
všech pět velikostí písem v požadovaném rozsahu. 

František Antonín Hirnle však jistě důvěru hradiských premonstrátů neztra-
til, neboť u něj tiskli své tituly v roce následujícím i v pozdějších letech, ale, a to 
především, lze vyslovit domněnku, že mu právě jejich objednávka pomohla při 
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osamostatnění se, jednak ziskem poměrně velké odměny při tisku dvou rozsáhlej-
ších titulů a jednak prokázanou obratností získat a dokončit tyto zakázky mohl 
přesvědčit městskou radu, jež mu ofi cínu ještě v říjnu 1732 prodala a již vlastnil 
až do své smrti v roce 1758.29

EDICE SMLOUVY30

f. [1r] Kundt, undt Zuewiessen Seye Hiemit Jeder-
männiglich Bei vorauss aber wo es Vonnöthen
sein möchte, das Heünth unten gesetzten Tag
und Jahr, mit Bewilligung und guttnehmung
Ihro Hochwürden undt Gnaden Herrn, Herrn
Roberti Sancius, dess Heyl[igen] Kanonischen undt
Exempten Praemonstratenser Ordens, des König-
lichen Stieff t Kloster Hradisch Abbten, undt
Praelathen in Marggraff thumb Mähren, an-
Einen, dann der allhiessigen Buch-druckerey
in der Königl. Haubt Staadt Ollmütz an-
derthen Theihl folgender Contract auff gerichtet
Beschlossen, undt Beederseiths unverbrech-
lich zuehalten, Beliebiget worden. 

1mo Verspricht undt Versichert H[err] Factor Frantz
Anton Hiernle, in obbemelter Ollmützeri-
schen Buchdruckerey ein new Componirtes
Buch in Latainischer Sprach, als das Mari-
anische Jübl-Jahr, nach erfi ndung des Heyl[igen]
Bergler Gnaden Bildt, unser lieben Frauen
dergestalten in gehörige undt nach proportion
gebührende Schriff ten zuestellen, wie es Immer
in andern Buchdruckereyen hätte können, 
undt sollen gestellet werden. Das nicht

29 Z. VORLOVÁ, s. 88–89. 
30 Z praktických důvodů a zvláštní formě jazyka – nové horní němčiny – byl obsah kontraktu transli-

terován, neboť tento způsob umožňuje zachytit úplný tvar a znění slov a nabízí možnost sledovat 
jejich proměnu v čase, čímž může být zajímavá i pro jazykovědce. Za konzultace s přepsáním 
některých slov autor děkuje PhDr. Bohdanu Kaňákovi, Ph.D., řediteli okresního archivu v Olo-
mouci. 
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allein das klösterliche Stieff t, sondern jeder-
männiglich ein Vergnügen darbey haben

f. [1v] Solle, und zwahr in Fünff  Schriff ten. Als
Erstens wo es Vonnöthen mit grosser Schriff t
angedeithet mit doppel Mittl antiqua, 
oder Versal Buschstaben. Wo etwas kleiner
mit Tex antiqua, das elogium kommet
mit Tertia antiqua, die Discurs aber durch
auss mit der Kleinen Terzt antiqua, die Ci-
tationes, annotationes aber und Chro-
nostica, mit Mittl Cursiv, wie es dannen
in dem Original wirdt angezeichnet, undt an-
gewiesen werden. 

2do Weilen in dieser Composition nicht einer-
ley Buchstaben, weder Character, sondern Von
Vnterschiedtlichen Stellungen, dannenhero
in diesen Contract alle Vorgewiessene undt
allhier Benendte Schriff ten zu sammen Fünff -
erley in Einen Preyss, dem Bogen aus der
Buchdruckerey, mit Fünff  Gulden Bedungen
worden. 

3tio In dieser Composition seindt in geschriebe-
nen über Viertzig Bögen, Versichert aber ob-
bemelter H[err] Factor Seinen Fleiss anzu-
wenden, die Schriften nicht zum Vortheihle, 
sondern zum Nutzen, dess Klösterlichen Stiff t
zu stellen, so Viel es möglich Sein wirdt
können. 

4to Himit wirdt Beforders Vorbedungen

f. [2r] Von jeden Bogen Ein Taussendt Fünff  Hundert
Exemplaria zue Liefern und dieses zwahr
in Toto Vor oder Längstens bis zu kunff tigen
heil[igen] Pfi ngst Feyertäg lauff enden 1732 Jahrs, 
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das Papier aber so Viel, darzüe gehörig, solle
Von Seithen des Stiff ts Ihnen gefolget werden. 

5to Zue diesen Marianischen Jubl-Buch werden Von 
der Ollmützer Buch-druckerey erfordert, Vor
jedwelchen Bogen 1500 Exemplaria haltendt
drei Ries, der Ries haltendt 500 Bögen, wel-
ches Ihnen auch auff  diese weiss wird liefern. 

6to Wannen nun dieses Buch auss der Ollmütze-
rischen Buchdruckerey mit feinen Druck in 
1500 Exemplaria wohl gefertigter, den
Ersten oder den 4 Juni 1732 wirdt gelie-
ff ert werden, solle ebenfahls die Buchdrucke-
rey Von Jeden Bogen mit 5 fl  Richtig undt
Paar Bezahlt werden. 

7mo Will das Stiff t-Closter-Hradisch sich Besonders
Vorbehalten, wie dann auch Versichert worden, 
dass aus Einigen Beydruckt kein eintziges
Exemplar Bevor solle aussgegeben werden, 
beuor als Selbte in dieser Solenität
ausgetheilet, undt praesentiert werden, anbey
ist auch Vorbedungen worden, Von Ein oder
2 Ries in Post oder sonst seinen Papir

f. [2v] Exemplaria gegen Bezahlung bey zuedru
cken. 

8vo Anlangendt die Correcturen, sollen zwei Cor-
recturen nacher Closter Hradisch überschikt, 
die dritte aber in der Buchdruckerey Von
dasigen Schreiber gegen Discretion Von Bogen
3 Kreitzer revidiert werden, undt solte
demnach Ein Fähler einschleichen durch den
Setzer, solle die Buchdruckerey darfür stehen. 
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Zur Vhrckhundt dessen und Festhaltung seindt
zwey gleich lauthende Exemplaria ausge-
ferttiget worden, undt Jeden Contrahirenden
Theihl ein Exemplare in Handen gelassen
worden. Signatum Stiff t Closter Hradisch
den 15 Martii 1732. 

P. Matthaeus Planiczka
Prior mp. 
P. Andreas Barta
Supperior mp. 

Johann Gregor Götz mp. 
Frantz Anton Hirnle
p[ro] t[empore] Factor. 
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Miroslav Myšák

Obrazová příloha

Obr. č. 1, 2: První strany titulních listů Sanctum saeculare (vlevo) a Atheneaeum
 (všechna foto autor článku) 

Obr. č. 3: Dřevořezový vlys v Athenaeum 
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Obr. č. 4: Titulní strana kontraktu 

 

Obr. č. 5, 6: Podpis Františka Antonína Hirnleho a jeho pečeť na konci smlouvy 


