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JEZUITSKÁ TISKÁRNA V PRAZE (1635–1773) 
A POROVNÁNÍ JEJÍHO FUNGOVÁNÍ 

S JEZUITSKÝMI TISKÁRNAMI V OKOLNÍCH ZEMÍCH

Monika Koldová

Petr Canisius prý kdysi řekl, že je lepší kolej bez vlastního kostela než škola bez 
vlastní knihovny. 

K vlastní produkci knih se však stavěli představení Tovaryšstva Ježíšova zpo-
čátku spíše negativně. Jedna z prvních jezuitských tiskáren vznikla ve Vídni roku 
1559 na přání císaře Ferdinanda I., který si její založení vynutil ze své pozice na 
rektoru vídeňské koleje Juanu Victoriovi proti generálu řádu Diegu Laynezovi. 
Tato tiskárna vydržela pouze do roku 1565, kdy byla zrušena roční subvence 300 
zlatých. Z toho je patrné, že samotný jezuitský řád neměl na její další existenci 
zájem. Jedním z hledisek odmítavého postoje k vlastním knihtiskařským dílnám 
mohla být otázka fi nanční. Societas Jesu byla zpočátku odkázána na přízeň a milo-
dary katolické šlechty, zejména v nově zakládaných provinciích. Dalším důvodem 
mohla být snaha nekonkurovat místním tiskařům a nekomplikovat tak své postavení 
v místě působení. Většina Jezuitských tiskáren existovala u vysokých škol, protože 
toto prostředí bylo producentem a zároveň uživatelem velkého množství tištěných 
textů. Impulsy k založení té které konkrétní tiskárny byly různé. Někdy se jednalo 
o iniciativu vlivného jedince, jindy k tomu vedly dějinné zvraty. 

Jezuitské tiskárny byly dílny institucionální a byly majetkem jezuitské koleje, 
která je spravovala. V námi vytyčené oblasti zkoumání, tedy ve střední Evropě na 
území dnešních států Německa, Polska, Slovenska a České republiky, existovaly 
dva způsoby fungování jezuitských tiskáren. Rozšířenějším způsobem bylo vlastní 
vedení knihtiskařské dílny jezuitskou kolejí, která byla jejím vlastníkem. V čele tis-
kárny stál její správce, nazývaný prefekt typographiae (též praeses nebo provizor), 
kterým byl vždy člen řádu a jenž měl na starosti ekonomickou a ideovou strán-
ku tiskárny. K ruce mu byl někdy přidělen řádový spolupracovník zvaný socius. 
Technickým vedením tiskárny byl pověřen faktor, jímž byl vyučený tiskař, světská 
osoba, s dlouholetou praxí, který dohlížel na samotnou výrobu knih. K dispozici 
měl několik dalších zaměstnanců, nejčastěji tovaryšů a učňů, kteří vykonávali sazeč-
ské, tiskařské a jiné potřebné práce (vlhčení papíru, příprava barvy apod.). Druhý 
způsob fungování knihtiskařské dílny představuje pronájem tiskárny ve vlastnictví 
řádu soukromému tiskaři, který pak měl na starosti celé její fungování. Většinou 
tiskl i jiná díla, ovšem byl vázán přednostně vydávat práce zadané mu řádem. Dílna 
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sídlila buď v prostorách jezuitské koleje, nebo byla umístěna v domě tiskaře. V tom 
případě nájemce většinou vlastnil ještě nějaké další knihtiskařské vybavení a nebyl 
na zakázkách řádu plně závislý. Některé z jezuitských tiskáren prošly za dobu své 
existence oběma způsoby fungování – vlastní režií i pronájmem. 

V Praze založili jezuité tiskárnu až téměř 70 let po svém příchodu do Čech 
v roce 1556. Potřebnou řádovou, školní i protireformační literaturu opatřovali 
nákupem v cizině a zakázky na tisky příležitostné nebo jazykově české zadávali 
pražským katolickým tiskařům. Se zvyšující se produkcí vlastních děl získali jezuité 
roku 1602 od Rudolfa II. privilegium stíhající patisk řádové literatury. Přesto však 
ještě roku 1621 odmítl rektor klementinské koleje Valentin Coronius zprovoznit 
zkonfi skovanou tiskárnu Samuela Adama z Veleslavína, která jim byla císařem 
Ferdinandem II. darována. Veškeré vybavení tiskárny obratem prodali za nepatrnou 
částku 1000 zlatých Juditě Bylinové, nové majitelce domu U Tří velbloudů, kde 
tiskárna naposledy fungovala. Pražští jezuité i univerzita pak tiskli u Pavla Sessia 
přestoupivšího ke katolictví, nového tiskařského rodu Bylinů a Zikmunda Lévy 
z Brozánek. 

Zlom v postoji k vlastnictví tiskárny nastal u klementinských jezuitů až po 
saské okupaci Prahy v letech 1631–1632. Po návratu do Prahy si jako kompenzaci 
škod vzniklých při okupaci vymohli převedení v Karolinu zanechané Sessiovy 
tiskařské dílny do vlastnictví řádu. To, že jezuité projevovali náhle tak velký zájem 
o tuto tiskárnu, bylo zřejmě způsobeno faktem, že právě v té době byla zakládána 
Arcibiskupská tiskárna. Získaná dílna však byla ve velice špatném stavu, a tak není 
divu, že skutečný provoz Jezuitské tiskárny započal až tři roky po jejím získání, 
tedy roku 1635. 

Pražská jezuitská tiskárna fungovala prvním z výše uvedených způsobů – ve 
vlastní režii. Ve funkci prefekta se za téměř 140 let její existence vystřídala celá 
řada často významných osobností řádu. V pramenech máme dochováno dvacet 
jmen. V průměru zastávali prefekti svou funkci pět let, výjimkou nejsou ani správ-
ci jednoroční či naopak úřadující déle než deset let. Prvním prefektem Jezuit-
ské tiskárny byl Jiří Plachý, používající řádové jméno Ferus. Tuto funkci zastával 
v letech 1632–1645 a jeho prvotním úkolem bylo zprovoznění tiskárny. Prefekti 
měli na starosti zajištění chodu tiskárny. Starali se o doplňování písma a jiného 
typografi ckého materiálu. Zajišťovali dodávky papíru, uzavírali smlouvy s autory 
a rytci ilustrační výzdoby tisků. Za zmínku stojí některá známá jména dalších 
prefektů – Jiří František Plachý, Bedřich Bridel, který v tiskárně vydával i vlastní 
díla, či Jindřich Chlumecký, za jehož působení bylo při tiskárně roku 1675 otevřeno 
knihkupectví. 
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Sporadicky máme dokumentována jména řádových pomocníků, z jejichž řad 
se často rekrutovali pozdější prefekti. Celkem jich známe dvanáct. 

Hlavním zdrojem informací o faktorech jezuitských tiskáren jsou titulní listy 
zde vydávaných děl. Bohužel je uvádění jejich jmen v impresu nepravidelné, a tak 
technických vedoucích pražské jezuitské knihtiskařské dílny neznáme o mnoho 
více než prefektů (23). Navíc doba jejich působení v tiskárně byla oproti působení 
jezuitských představených v průměru kratší. Výjimku tvoří první faktor Zikmund 
Léva z Brozánek, který zde pracoval od vzniku tiskárny minimálně do roku 1650. 
Také další faktoři byli majiteli známých pražských tiskařských dílen, např. Jiří 
Černoch, Jáchym a Leopold Kamenický, nebo působili též v dílně pražského ar-
cibiskupství, např. Pavel Postřihač (též Tuscherer) a Jan Norbert Fický. Poslední 
faktor Jan Adam Hagen zůstal v tiskárně i po zrušení jezuitského řádu a převedení 
tiskárny do státní správy. 

Ačkoliv produktivita Jezuitské tiskárny se zlepšujícím se vybavením časem 
rostla, vystačila dílna až do zrušení řádu s pěti až sedmi zaměstnanci. O jejich 
počtu se dochovala čtyři svědectví z let 1650, 1677, 1712 a 1740. Mnozí z tovaryšů 
pocházeli z německých oblastí a přinejmenším do roku 1650, kdy byla o tiskařské 
pracovníky nouze, zavírali jezuité oči před jejich konfesijní příslušností. Situace se 
poněkud zlepšila, když se prefektu Jiřímu Františku Plachému podařilo roku 1648 
získat císařské povolení přijímat učně, vychovávat z nich tovaryše a vydávat jim 
výuční listy s platností v celé Svaté říši římské. Učedníci pražské Jezuitské tiskárny 
se do ní někdy později vraceli jako faktoři, např. Vojtěch Jiří Koniáš. 

Přestože si pražská Jezuitská tiskárna ve vlastní režii vedla z ekonomického 
hlediska dobře, od dob osamostatnění právnické a lékařské fakulty (1638) a ze-
jména po opětovném spojení a vytvoření Karlo-Ferdinandovy univerzity roku 1654 
čelili jezuité nárokům, které na tiskárnu vznášeli světští profesoři. Jezuité se snažili 
situaci vyřešit pronájmem tiskárny. Nájemcem se stal Jan Kraus, který ovšem 
porušil hned po svém nástupu smlouvu tím, že propustil několik tiskařských po-
mocníků, a tak rektor Jan Molitoris okamžitě od pronájmu odstoupil. Na stranu 
světských fakult se však postavil císař Ferdinand III., který rozhodl, že tiskárna 
byla darována jezuitské univerzitě, a nikoli řádu Tovaryšstva Ježíšova, a je proto 
majetkem spojené Karlo-Ferdinandovy univerzity. Podmínkou existence dílny měla 
být žádost o prodloužení privilegia na její činnost. Jezuité však nadále považovali 
dílnu za své výlučné vlastnictví a o státní souhlas nepožádali. Tak byla v létě 1656 
tiskárna uzavřena a její zaměstnanci uvězněni. Jezuité však svůj spor prohráli jen 
částečně. Císař nakonec zvolil kompromisní řešení a v září 1656 vydal dekret, podle 
něhož měla být tiskárna společná univerzitě a klementinské koleji. Ferdinandův 
nástupce Leopold I. přiřkl reskriptem z ledna 1658 vlastnická práva na tiskárnu 



248

Monika Koldová

výlučně jezuitům. Jezuité pak vedli dílnu až do zrušení řádu roku 1773, kdy přešla 
do státní správy. 

Obr. 1 – Tisk Jezuitské tiskárny v Praze s uvedením faktora Vojtěcha Jiřího Koniáše. 
(Knihovna Národního muzea 38 F 23.)

Z tiskáren fungujících ve vlastní režii jezuitských kolejí začněme popisem jedné 
z největších a nejvýznačnějších – tiskárnou v Trnavě. Když roku 1543 dobyli Turci 
Ostřihom a arcibiskup a kapitula se přestěhovali do Trnavy, stalo se toto město 
katolickým centrem Uher. Byla zde založena kapitulní škola a roku 1577 první 
knihtiskárna. Kanovník Mikuláš Telegdi zakoupil ve Vídni bývalou jezuitskou tis-
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kárnu, která pak sloužila semináři i potřebám arcibiskupství, do jehož správy byla 
převedena roku 1608. O rok později nechal arcibiskup Ferenc Forgach přenést 
část tiskařského vybavení do Bratislavy, kde fungovala pod správou jezuitů. Jedním 
z faktorů této tiskárny byl Zachariáš Aksamitek. 

Roku 1635 byla v Trnavě založena univerzita s fakultami fi lozofi ckou a teologic-
kou, jejíž správa byla vložena do rukou Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité se od počátku 
snažili o zařízení tiskárny a žádali o přenesení původní trnavské knihtiskařské dílny 
z jezuitské koleje v Bratislavě. Nakonec musel předání tiskárny nařídit roku 1643 
generál jezuitského řádu Muzio Vitelleschi. Samotný přesun proběhl až o tři roky 
později a první tisky vyšly v Trnavě dokonce až léta 1648. 

Prefektů se za 130letou historii této tiskárny vystřídalo minimálně třicet tři. 
Jejich působení v této funkci bylo v průměru kratší než v tiskárně pražské, cca 
2–3 roky. I zde se však vyskytly výjimky. Třikrát mezi lety 1675 až 1704 byl pre-
fektem významný profesor a spisovatel Martin Szentiványi, v součtu působil jako 
prefekt 20 let. Od roku 1662 známe jména dvanácti pomocníků prefekta, kterými 
se stávali buď studenti 3. či 4. ročníku teologie, nebo laičtí bratři, z nichž někteří 
byli dokonce vyučení tiskaři. 

V trnavských tiscích máme faktory uváděné pouze do konce 30. let 18. století. 
Za tu dobu se jich vystřídalo dvacet šest, někteří tuto funkci zastávali opakovaně. 
Vzhledem k velikosti a vysoké produkci univerzitní tiskárny zaměstnávala kolej 
větší počet sazečů, tiskařů, korektorů a rytců. Pod tiskárnu spadala též písmolijna 
zřízená v sedmdesátých letech 17. století, která dodávala písmo také do jezuitské 
univerzitní tiskárny v Košicích. K zaměstnancům tiskárny se řadili i knihaři, kteří 
vázali jednak knihy pro vlastní univerzitní knihovnu, jednak na zakázku či prodej. 
Při tiskárně muselo existovat knihkupectví nebo expedice, protože se zachovalo 
sedm nakladatelských katalogů v rozmezí let 1710–1772. Trnavská kolej vlastnila 
též dvě papírny v Kláštore pod Znievom. Zaměstnanců všech vyjmenovaných od-
borů tiskárny, možno spíše říci nakladatelství, bylo zajisté více, než je v pramenech 
dochovaných 46 jmen. 

K fungování trnavské jezuitské tiskárny se dochovaly údaje, které se k jiným 
jezuitským tiskárnám prozatím nepodařilo nalézt. Jedná se o informace o mzdách 
zaměstnanců. Sazeči byli placeni podle velikosti písma. Za vysázení jedné formy, 
tedy poloviny archu, se platilo od 35 krejcarů do 2 zlatek. Faktorovi patřila za tisk 
prvních sto archů odměna 1 zlatý, za každých dalších sto archů 6 krejcarů. Dvoj-
barevný tisk se platil dvojnásobně, zvláštní ohodnocení bylo též za tisk dřevořezů 
a mědirytin. Podobně za sazbu cyrilikou, alfabetou či tisk na neobvyklé materiá-
ly – pergamen a hedvábí. Od konce 17. století dostávali všichni zaměstnanci kromě 



250

Monika Koldová

smluvní mzdy zvláštní odměny na masopust, Velikonoce, sv. Martina a na trnavské 
jarmarky. Faktor si navíc mohl vzít od každé vytištěné knihy dva exempláře. 

Druhou jezuitskou tiskárnou na území dnešního Slovenska byla univerzitní 
dílna v Košicích. Členové Tovaryšstva Ježíšova se v této metropoli východního 
Slovenska usadili až na čtvrtý pokus roku 1631. Roku 1657 jágerský biskup založil 
v Košicích univerzitu s fakultami fi lozofi ckou a teologickou a její správou pověřil 
jezuity. Ti se od počátku snažili získat tiskárnu, nicméně dlouhá léta nebyla žádná 
ze soukromých, povětšinou protestantských, knihtiskařských dílen v této oblasti 
Uher na prodej. Zadávali tedy zakázky městské košické tiskárně přesto, že byla 
vedena protestanty, a zejména pro tisk disertací využívali jezuitskou tiskárnu v Trna-
vě. V letech 1673–1674 vyšly čtyři tisky s impresem jezuitské tiskárny v Košicích. 
Jednalo se patrně o dílnu, kterou jezuitská kolej koupila od potulného tiskaře, jehož 
bližší totožnost není známá. Svědčí o tom i velice skrovné typografi cké vybavení 
zahrnující čtyři typy nového písma, ale minimum ozdob a iniciál. Na maďarském 
tisku z roku 1673 se objevuje jméno jednoho faktora, na třech tiscích z následující-
ho roku jména dvě. Po roce 1674 se však již žádné tisky s jezuitským nebo univer-
zitním impresem neobjevují. Je pravděpodobné, že tiskárna byla silně poškozena 
požárem, který roku 1674 zasáhl město a poničil též budovy jezuitských kolejí. 
Knihtiskařskou dílnu se košickým jezuitům nepodařilo znovu uvést do provozu. 
Až roku 1716 koupil ze svých vlastních prostředků administrátor spišské komory 
Ladislav Szentiványi a páter Ján Szentiványi tiskárnu z Bardějova. 

Akademickou tiskárnu v Košicích vedlo devatenáct prefektů. Zpočátku se jezu-
ité v této funkci střídali po jednom roce až dvou letech. Nejdéle byla pod vedením 
pátera J. Kornéliho v letech 1739–1748, pak se prodloužila doba vedení dílny 
v průměru na 3 roky. Pomocníků prefekta evidujeme osm. 

Za téměř 70 let fungování akademické tiskárny v Košicích známe z titulních 
listů jména pouze čtyř faktorů. Na počátku zde působil Ján Andrej Hörmann, 
dlouholetý faktor jezuitské tiskárny v Trnavě. Po něm vedl dílnu celých 16 let Ján 
Henrik Frauenheim. Podle pramenů z Mestského archivu v Košicích se v 18. století 
stali občany města čtyři tiskaři. Vzhledem k tomu, že v té době ve městě žádná 
jiná tiskárna nefungovala, pracovali pravděpodobně v tiskárně jezuitské, nicméně 
žádné další důkazy o tom nemáme. 

Geografi cky nejblíže byla pražské jezuitské tiskárně dílna ve Wroclawi. Jezuité 
zde měli kolej od roku 1638. Univerzita pod jejich vedením však byla kvůli odporu 
nekatolické městské rady založena až roku 1702. Privilegium ke zřízení tiskárny 
bylo univerzitě dáno o tři roky později. Více než dvacet let se nedařilo uvést tiskár-
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nu v život. První tisk s impresem Typis Academici Collegii Societatis Jesu vyšel 
ve Wroclawi až roku 1726. 

Prvním prefektem tiskárny byl kancléř univerzity jezuita Franz Hertzig, který 
se nejvíce zasloužil o její vznik a vedl ji až do své smrti roku 1732. V dalších letech 
se zde vystřídalo ještě deset správců z řad jezuitů. 

Z titulních stran tisků můžeme vyčíst jména šesti faktorů. Průměrná délka jejich 
působení v knihtiskařské dílně se velice těžce odhaduje, protože jejich jména jsou 
na tiscích uváděna poměrně zřídka a navíc z údajů vysvítá, že se někteří z nich vy-
skytovali v této funkci vícekrát. To nebyla v jezuitských tiskárnách neobvyklá praxe, 
setkáváme se s tím též v Trnavě, zde je však střídání a návrat do tiskárny překvapivě 
častý. O dalších zaměstnancích tiskárny není v literatuře žádná zmínka. 

Na území polsko-litevského státu existovalo v průběhu 17. a 18. století poměrně 
značné množství jezuitských tiskáren. Konstituovaly se nejen u univerzit spravo-
vaných jezuity, ale též při gymnáziích. Za všechny jmenujme tiskárny v Lublině 
(1683–1773), Poznani (1677–1773), Kaliszi (1633–1773) a Braniewu (1697–1773), 
které vznikly ještě v 17. století. Nejdéle fungující tiskárnou pod správou jezuitů na 
sledovaném území byla akademická tiskárna ve Vilniusu zřízená již v roce 1586. 
Všechny tiskárny byly vedeny otci jezuity ve vlastní režii, poměrně často pomáhali 
s odbornými tiskařskými pracemi bratři laici. 

Jediná tiskárna Tovaryšstva Ježíšova ve střední Evropě, kterou nevedli jezuité 
ve vlastní režii byla tiskárna při univerzitě v Dillingen v jižním Německu. Když 
kardinál Otto Truchsess von Waldburg plánoval založení katolické univerzity pod 
vedením Societas Jesu, počítal od počátku s tiskárnou. Vyhlédl si proto tiskařského 
tovaryše Sebalda Mayera, kterému nabídl zřízení tiskárny v Dillingen. Vybavení 
knihtiskařské dílny leželo na bedrech tiskaře Mayera, kardinál však pro něj získal 
císařské privilegium na tisk katolických děl a zaručil zakázky z univerzity. 

Roku 1550 vyšlo prvních šest tisků. Kvůli špatnému obchodnímu vedení byla 
dílna po deseti letech práce tak zadlužená, že ji Mayer musel odprodat. Kupcem 
byl sám kardinál Truchsess, kterému velmi záleželo na tom, aby tiskárna zůstala 
v Dillingen a plnila nejen zakázky univerzity, ale vydávala též katolická díla pro 
laickou veřejnost. S tiskařem Mayerem pak byla uzavřena smlouva o pronájmu. 
Roku 1568 odkázal kardinál Truchsess tiskárnu univerzitě a jezuitské koleji sv. 
Jeronýma v Dillingen. 

Od té doby byla tiskárna v majetku Tovaryšstva, které ji pronajímalo. Po Sebal-
du Mayerovi ji vedl jeho syn Johann, následovala vdova Barbara. Během třicetileté 
války byl problém tiskárnu dlouhodobě pronajmout. Za dvacet let se v jejím čele 
vystřídalo pět tiskařů, z nichž nejdéle ji vedl v letech 1628–1640 Kaspar Sutor. 
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Tiskárna rychlým střídáním nájemců ztrácela svou hodnotu. Kvůli krachu 
kooperujícího knihkupectví byla navíc koncem 20. let 17. století odříznuta od 
augsburského knižního trhu. Kolej se proto nakonec rozhodla vést tiskárnu ve 
vlastní režii. Vyžádala si k tomu roku 1643 povolení od generála jezuitského řádu. 
Pro prvních deset let samostatného fungování není žádný faktor znám. Potom zde 
v této funkci působil vnuk původního majitele Ignaz Mayer. Přestože si tiskárna 
ve vlastní režii nevedla nijak špatně, tak roku 1675, kdy se pro ni nalezl vhodný 
kupec, splnili dillingenští patres slib představeným řádu a tiskárnu prodali. Novým 
majitelem se stal Johann Kaspar Bencard, v jehož rukou a v rukou jeho rodiny se 
dílna udržela téměř 100 let. Tiskárna však zůstala v úzkém spojení s univerzitou. 
Musela přednostně tisknout univerzitní a jezuitské zakázky, zato však měla právo 
přetisku všech jejích děl a navíc zůstal Bencard i všichni zaměstnanci tiskárny pod 
jurisdikcí univerzity. Kdyby chtěl Bencard nebo jeho dědici tiskárnu prodat, měla 
univerzita přednostní právo odkupu. K tomu došlo až v roce 1762, kdy univerzita 
zasáhla do výběru nového majitele. Stal se jím poslední faktor Johann Friedrich 
Schmidt. 

Zrušení jezuitského řádu a z toho plynoucí postátnění univerzity v Dillingen 
tiskárna přečkala dokonce pod vedením stejného nájemce. Roku 1803 byla uza-
vřena katolická univerzita v Dillingen a s ní skončila svou existenci více než 250 
let fungující tiskárna, která střídavě byla a nebyla jejím majetkem, po celou dobu 
s ní však byla úzce svázána. 

Výsledkem tohoto přehledu zaměstnanců nebo nájemců jezuitských tiskáren 
existujících v 17. a 18. století ve střední Evropě by mělo být zhodnocení vlivu způ-
sobu vedení, tedy ve vlastní režii nebo pronájem, na produkci a celkový význam 
tiskárny. Bohužel právě produkce všech těchto dílen zdaleka není zpracována 
a v případě tiskárny v Dillingen vyvstává problém rozlišení produkce vydávané na 
zakázku univerzity a Tovaryšstva Ježíšova od vlastního edičního plánu tiskařů, kteří 
měli tiskárnu v pronájmu. Zajímavým se také jeví fakt, proč měli dillingenští jezuité 
takový problém s představenými řádu, chtěli-li vést chod tiskárny ve vlastní režii, 
když tou dobou vzniklo několik jezuitských tiskáren takto od počátku koncipova-
ných. Jak je vidět, vyplývá z tohoto příspěvku více otázek než odpovědí. Doufám, 
že na dalších konferencích budeme moci referovat pokroky v bádání. 
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Obr. 2 – Tisk jezuitské tiskárny v Dillingen, kde je v impresu uveden nejen faktor 
Ignaz Mayer, ale též knihkupec a pozdější majitel Johann Kaspar Bencard. 

(Převzato z KÜNAST, H. – J. Die Akademische Druckerei der Universität Dillingen. S. 622.) 
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