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KNIŽNÍ KALENDÁŘE 19. STOLETÍ

Zdenka Bosáková

V listopadu 2006 získala Národní knihovna České republiky v rámci Finančních 
mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (Finanční mechanismy 
EHP/Norsko) fi nanční prostředky na projekt Záchrana neperiodických bohemikál-
ních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíru (č. projektu CZ0029). 
Díky tomuto projektu se zvětšila kapacita digitalizace dokumentů. 

Před předáním dokumentů k samotné digitalizaci je nutné, aby dokumenty 
měly úplný jmenný a věcný bibliografi cký popis. Kromě již dříve běžně digitali-
zovaných monografi í se přistoupilo k digitalizaci kompletních titulů kalendářů 
z 19. století. Při popisu pohlížíme na titul kalendáře jako na celek a díky tomu 
je vhodné a možné dohledat vztahy mezi jednotlivými tituly kalendářů. Na roz-
díl od digitalizace jsou ke zpracování brány i ty ročníky kalendářů, které vyšly 
ve 20. století.

V následujícím příspěvku jsem se pokusila o stručnou typologii české kalendářo-
vé literatury 19. a počátku 20. století. Tuto typologii jsem vytvořila na základě zpra-
cování cca 100 titulů kalendářů v průběhu posledních 18 měsíců (2006–2008).

Pokud se zabýváme typem dokumentů, jakým byly knižní kalendáře vycházející 
v 19. století, nesmíme se omezit pouze na roky 1801–1900, ale měli bychom se 
zabývat zhruba obdobím od 70. let 18. století do konce 30. let 20. století. Ještě 
v roce 1910 vycházelo v českých zemích 962 knižních kalendářů.1 Některé kalen-
dáře ojediněle vycházely do r. 1949, pak tento typ dokumentu defi nitivně zanikl. 

V názvu kalendáře byl vždy uveden letopočet toho roku, pro který platil. 
Samozřejmě ale vycházel o rok dříve, pravděpodobně na konci léta.

Části knižních kalendářů
Kalendáře 19. století měly 3 hlavní části. Kalendářovou část, literární část 

a seznam výročních trhů. V některých kalendářích se objevuje ještě inzerce, kterou 
bychom mohli považovat za 4. část.

První – „kalendářová“ – část, kde byly každému měsíci věnovány 1–2 stránky, 
obsahovala dny v měsíci, ke každému dni církevní svátky a jména svatých podle 
několika kalendářů. U každého měsíce byl podle data seřazený seznam míst, kde 

1 Martinčík, R.: Z dějin kalendáře. s. 164.
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se konaly trhy a ke každému měsíci místo na poznámky (obr. příl. 1). Na konci 
této části byl abecední seznam jmen s příslušným datem svátku. Součástí jazykově 
českých kalendářů byl poměrně často seznam starých slovanských jmen. 

Druhou částí byla „literární“ část. Většina kalendářů obsahovala zprávy o vý-
znamných událostech uplynulého roku2 a zábavnou část s anekdotami. Zaměření 
dalších článků se pak odvíjelo od zaměření kalendáře. Tematická skladba kolísala 
od odborných článků přes rady do domácnosti a hospodářství až k beletrii (obr. 
příl. 3).

Třetí částí byl seznam trhů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Seznam byl 
řazen abecedně podle místa konání trhů, u každého města byly vypsány termíny 
konání včetně označení typu trhu. Seznamy byly obvykle rozděleny na 2 nebo 
3 části – Čechy, Morava a Slezsko (obr. příl. 4). U kalendářů vydávaných v jiném 
jazyce než českém byl uveden přehled trhů na území Rakousko-Uherska, na kterém 
se hovořilo daným jazykem. Některé jazykově německé kalendáře mohly obsahovat 
přehled trhů v celém Rakousko-Uhersku.

V této třetí části bývaly také uvedeny přehledy poštovného do jednotlivých 
částí Rakousko-Uherska, ceny kolků nebo třeba zjednodušený rodokmen císařské 
rodiny (obr. příl. 2).

Typologie knižních kalendářů
Celou kalendářovou tvorbu můžeme rozdělit podle nakladatelů a uživatelského 

určení na kalendáře všeobecné a oborové.

Rozdělení kalendářů podle nakladatele a uživatelského určení
Prvním typem byly oborové kalendáře vydávané konkrétním spolkem. Obsahově 

se shodovaly se zaměřením spolku a vycházely pouze po dobu činnosti nebo 
rozkvětu spolku, často jen několik let. Jednalo se například o Kalendář matice 
Hodonské a Kalendář selského spolku, oba vycházely pouze 1 rok, nebo Kalendář 
ústřední matice školské, který vycházel v letech 1883–1887. To, že byly kalendáře 
spjaty se spolky, dokazuje fakt, že v obsahu můžeme najít historie spolků, přehled 
hospodaření za minulá léta nebo dokonce celé výroční zprávy.3

Druhým typem oborových kalendářů byly kalendáře vydávané sice některým 
z nakladatelů, ale zaměřené na konkrétní oblast lidského vědění. Tyto kalendáře 
vycházely o něco déle než předchozí typ, ale doba jejich vydávání zdaleka nedo-
sahovala všeobecných kalendářů. Příkladem tohoto typu jsou například Hasičský 
2 Nejednalo se o kalendářní rok, ale o dobu mezi daty vydání dvou ročníků kalendářů. Kalendář 

Svatá rodina na rok 1896 tak obsahoval události, které se staly od září 1894 do srpna 1895.
3 Výroční zprávy obsahuje například Kalendář katolicko-politické jednoty pro království české, kte-

rý vycházel v Praze v letech 1883–1888.
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kalendář rodinný, který vydával J. Otto v letech 1894–1911, nebo Pražský kalendář 
pro lid hornický a hutnický, který v letech 1883–1895 vydával Hornický spolek, od 
r. 1896 pak A. Haase. U tohoto typu můžeme ojediněle najít českou a německou 
verzi.

Nejrozšířenějším typem byly všeobecné kalendáře. Tituly kalendářů patřící 
k tomuto typu vycházely nejdelší dobu, některé i více než 100 let nepřetržitě. 
U těchto kalendářů se také setkáváme s různými jazykovými verzemi nebo s něko-
lika typy vydání u jednotlivých ročníků. Tyto všeobecné kalendáře často střídaly 
nakladatele, občas i každý rok, některé naopak po celou dobu vycházely u jednoho 
nakladatele.4

Vzhledem k tomu, že tyto kalendáře neměly žádné zaměření, měly často po-
dobné názvy. Obsah těchto kalendářů nebyl nijak hodnotný, jednalo se obvykle 
o překlady cizojazyčných povídek nebo výtvory samotných editorů kalendáře. 
Najdou se samozřejmě i výjimky, ale bohužel nejsou příliš časté. Příspěvky se 
v kalendářích objevovaly opakovaně, zvláště u kalendářů jednoho nakladatele. 
V některých případech došlo dokonce ze strany nakladatelů k chybě a jeden titul 
mohl obsahovat některou část jiného titulu.5

V některých případech se pravděpodobně jednalo o záměrnou podobnost ná-
zvů. Tento jev se dá ukázat na příkladu dvou národních kalendářů. Od r. 1857 
vycházel Národní kalendář u nakladatele Jaroslava Pospíšila, autorem tohoto ka-
lendáře byl Josef Pečírka. V r. 1864 se Josef Pečírka osamostatnil a začal vlastním 
nákladem vydávat svůj vlastní kalendář pod názvem Pečírkův národní kalendář. Do 
r. 1902 vycházely tyto 2 kalendáře souběžně, Pečírkův národní kalendář vycházel 
až do r. 1949.

Na záměrnou podobnost názvů kalendářů poukázal Jan Steinbrener, když pol-
ský nakladatel Kasper Wojnar začal v Krakově vydávat 2 kalendáře s podobným 
názvem, údajně i se stejnou grafi ckou úpravou (Polski kalendarz Marjański jako 
obdobu ke Steinbrenerovu kalendáři Kalendarz Marjański a Kalendarz powzsechny 
ke kalendáři Kalendarz uniwersalny czyli powszechny).6

Všeobecné kalendáře vycházely dlouho – jubilejního 100. ročníku dosáhl 
např. Moravan (1851–1951), 101 ročníků Kalendář hospodářský (Bohumil Haase 
a později synové Bohumila Haase, 1772–1873), Neuer Kalender, který se později 
přejmenoval na Leitmeritzer Kalender 111. let (C. W. Medau, 1816–1928). 

4 Například u kalendáře Moravan se během 100 let vystřídalo 13 nakladatelů, naopak nakladatel 
Jan Steinbrener vydával všechny své kalendáře po celou dobu.

5 Např. kalendář Koledníček v r. 1865 vyšel s přehledem obsahu kalendáře Prorok.
6 Viz: J. Steinbrener. Napaście na polskie kalendarze wydawane w Wimperku (Winterberg) w Cze-

chach.
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Různé verze jednoho titulu kalendáře
Všeobecné kalendáře vycházely často v několika verzích současně (u oborových 

kalendářů se jednalo o vzácný jev, u oborových kalendářů vydávaných spolkem se 
mi zatím nepodařilo různé verze najít). 

Nejčastěji se jednalo o 2 vydání jednoho kalendáře. Tato vydání se lišila přede-
vším rozsahem, někdy i formátem (obr. příl. 5). V naprosté většině měly tyto verze 
stejný název pouze s rozdílem označení většího/menšího kalendáře. Toto označení 
bylo buď součástí názvu, nebo údajů o vydání, v ojedinělých případech označení 
chybělo a rozdíl byl patrný pouze podle vzhledu. 

Někdy ale měly tyto verze zcela jiné názvy. Vztahy mezi těmito verzemi pak 
bohužel nejsou na první pohled zřejmé a musíme se je snažit dohledat v předmlu-
vě, nakladatelských seznamech na deskách kalendářů nebo jiných pramenech. 
Příkladem různých názvů jednotlivých verzí kalendáře je Kalendář svatováclav-
ský, který vycházel po několik let jako menší vydání Poutníka vlasteneckého (obr. 
příl. 6).

Vydání verzí podle regionů se mi zatím podařilo identifi kovat pouze u jednoho 
titulu kalendáře. Jedná se o kalendáře Česká stráž – kalendář českých menšin 
na rok 1894 vydavatele Františka Šimáčka. V roce 1893 vydal kalendář v 5 ver-
zích (pro Český jih, Plzeňsko, České rudohoří, České středohoří a Orlické hory). 
V následujícím roce vyšel již pouze v 1 verzi.

Naopak časté byly verze jazykové. U nás se nejčastěji jednalo o českou a ně-
meckou verzi. Někteří nakladatelé se ale neomezovali pouze na českou a německou 
verzi. Patřil mezi ně Jan Steinbrener, který patřil k nejvýznamnějším nakladatelům 
kalendářů konce 19. a počátku 20. století. On sám uváděl, že vydával kalendáře ve 
všech jazycích tehdejšího Rakousko-Uherska a dovážel je do celého světa. Není 
důvod jeho tvrzení nevěřit – podle GKI7 vydával běžně kalendáře v češtině, něm-
čině a polštině, některé i v jiných jazycích. Všechny jím vydávané kalendáře byly 
zábavné, určené pro nenáročné publikum a bez zjevného zaměření.8

Podařilo se mi dohledat několik Steinbrenerových kalendářů, které vycházely 
až v 5–6 jazycích (obr. příl. 7), Mariánský kalendář dokonce v 9.9 U jednotlivých 

7 Generální katalog I. – naskenovaný lístkový katalog Národní knihovny, dostupný na: http://katif.
nkp.cz/nris/Instituce.aspx?sigla=ABA001.

8 Tomu nasvědčuje i historka, kterou J. Steinbrener zveřejnil ve sborníku vydaném na počest 75 
let trvání knihtiskárny ve Vimperku. Jan Steinbrener tu vypráví, jak prodával kalendáře jiných 
nakladatelů. Na trhu v Kunžvartě k němu přišel domkář ze Zásova a i když prolistoval všechny 
nabízené kalendáře, žádný si nevybral. Důvod byl ten, že kalendáře obsahovaly články, kterým 
domkář nerozuměl. Jan Steinbrener se tedy rozhodl vydávat své kalendáře určené právě pro lidi 
jako byl tento domkář. (podle: J. Steinbrener ve Vimperku. s. 12).

9 V 5 jazykových verzích vycházel například kalendář Svatá rodina (česky, německy, polsky, ma-
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jazykových verzí nešlo pouze o překlad stejných textů, ale texty byly vybírány 
s ohledem na potencionální čtenáře. Příkladem může být vydání několika titulů 
kalendářů nakladatele Jana Steinbrenera na r. 1903. České verze obsahují poměrně 
rozsáhlý článek o pohřbu Františka Ladislava Riegra, ostatní verze se zase více 
věnují úmrtí a pohřbu papeže Lva XIII.

Jazykové verze vycházely v některých případech souběžně od začátku vydávání, 
jiné se oddělily až v jeho průběhu. Tím se mohlo stát, že 2 takto příbuzné kalendáře 
mohou mít různé číslování ročníků. Jindy nakladatel číslování sjednotil. Co těmto 
kalendářům zůstalo stejné, byla fyzická podoba.

Příkladem nestejně dlouhé doby vydávání je Neuer, později Leitmeritzer 
Kalender, u kterého nevycházely obě jazykové verze stejně dlouhou dobu. Zatímco 
německá verze vycházela celých 111 let (1816–1928), česká verze vycházela pouze 
do r. 1864, doba vydávání byla tedy zhruba poloviční. V GKI jsou u české verze 
uvedeny ročníky až od r. 1832, proto není zřejmé, zda se česká verze oddělila 
od německé v tomto roce, nebo již v r. 1817. Roku 1817 by odpovídalo číslování 
ročníků.

Fyzická podoba kalendářů se v průběhu vydávání většinou několikrát promě-
nila, ale měnila se současně u všech verzí kalendáře.

Kalendářová produkce je bezesporu zajímavou oblastí knižní tvorby 19. a počát-
ku 20. století s určitou vypovídací hodnotou o tehdejším životě, zábavě a určitém 
proudu tehdejší literární tvorby.

K úplnému zmapování kalendářové produkce bude ještě nutný systematičtější 
průzkum těchto dokumentů. Literatura věnující se kalendářům se většinou omezuje 
pouze na popis konkrétního titulu nebo na výčet kalendářů. 
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ďarsky a rusínsky), v 6 verzích Kalendář ku poctě nejsvětějšího srdce Pána Ježíše a Panny Marie 
(česky, německy, polsky, anglicky, italsky a španělsky, česká a německá verze měly po určitou 
dobu i velké a malé vydání), Mariánský kalendář vycházel v 9 verzích (česky, německy, polsky, 
slovensky, italsky, rusínsky, litevsky, maďarsky a slovinsky, česká, německá, slovinská a polská 
verze měly po určitou dobu i velké a malé vydání).
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Památné listy fi rmy J. Steinbrener ve Vimperku 1855–1930. Vimperk : J. Stein-
brener, 1930. 30 s.

Steinbrener, J. Napaście na polskie kalendarze wydawane w Wimperku (Winterberg) 
w Czechach. Winterberg : J. Steinbrener, 1907. 16 s.

Obrazové přílohy

1) Kalendářová část (Velký mariánský kalendář na rok 1879, 1897)
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2) Kolky, poštovné apod. (Velký mariánský kalendář na r. 1879)
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3) Obsah kalendáře (Kalendář České mládeže na školní rok 1886–1887, vyd. pro žákyně; 
Kalendář duchovenstva česko-slovanského na rok 1885)
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4) Přehled trhů 
(Mariánský kalendář na r. 1897)
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5) Větší a menší vydání jednoho titulu kalendáře
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6) Schéma vztahu kalendářů Vlastenecký Poutník a Svatováclavský kalendář 

Za malé vydání Vlasteneckého poutníka, které vycházelo do roku 1897, byl označován 
Svatováclavský kalendář. Od roku 1897 se kalendáře začaly obsahově lišit. Téhož roku začal 
vycházet Vlastenecký poutník Svatováclavský, což byla kompilace Vlasteneckého poutní-
ka a Svatováclavského kalendáře. Od r. 1903 vycházelo souběžně 5 kalendářů – menší 
a větší vydání Vlasteneckého poutníka, menší a větší vydání Svatováclavského kalendáře 
a Vlastenecký poutník Svatováclavský. Do začátku 20. let 20. století postupně všechny 
tyto kalendáře až na kalendář Vlastenecký poutník zanikly. Pravděpodobně u příležitos-
ti Svatováclavského milénia se Vlastenecký poutník přejmenoval na Vlastenecký poutník 
Svatováclavský.

        Menší přejmenováno na Vlastenecký 

Vlastenecký poutník      Větší poutník svatováclavský 

  Vlastenecký poutník Svatováclavský  

 Svatováclavský kalendář

(=menší vyd. Vlasteneckého poutníka)      Větší

         Menší 

 1869 1880 1897 1903 1935 

7) 6 jazykových verzí jednoho titulu kalendáře




