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co Se nePodařilo PřeVázat aneB 
„PůVodní“ VazBy V rajhradSké 
klášterní knihoVně

Jindra PaveLková

abstrakt: Bezesporu nejvýznamnější postavou pro dějiny rajhradské klášterní knihovny byl poslední raj-
hradský probošt Otmar Conrad. Ten se nejen zasloužil o její značný růst, pečoval ale také o vzhled knih. 
Jeho snaha více méně unifikovat podobu knižních vazeb nebyla, snad můžeme říci naštěstí, dokončena. 
A tak se v knihovních regálech stále setkáváme i s vazbami dřívějších majitelů knih. Předložený text se 
snaží o přiblížení skladby knižních vazeb v rajhradské klášterní knihovně.

klíčová slova: Rajhrad, knižní vazba, klášterní knihovna, useň, pergamen, supralibros, exlibris.

Po vstupu do historického sálu rajhradské klášterní knihovny je možné všimnout si rozmani-
tosti knižních vazeb, a to i přes náznaky pokusů o jejich – alespoň pohledovou – unifikaci. 

První doklady o vázání knih rajhradského kláštera pocházejí z 2. poloviny 17. století. V době 
probošta Coelestina Arleta (působení 1666–1683), především pak v sedmdesátých letech 
17. století, vázal rajhradské knihy brněnský knihař Georg Leuthner (též Leitner). Probošt Arlet 
se pokusil již tehdy knihovnu pohledově unifikovat. Rajhradské knihy – především liturgická 
a homiletická literatura – byly vázány do prkénkové vazby, potažené bílou vepřovicí s orna-
mentálním slepotiskem a dvěma sponami. 1 Vazba je doplněna prvním rajhradským supralibros 
– na přední desce vycházející z náplně proboštské a na zadní desce z konventní pečeti. 2 

Počátkem 18. století se typ vazeb zadávaných rajhradským klášterem brněnským knihařům 
proměnil. V hojné míře se začínají objevovat bílé pergamenové vazby, které jsou typické jak 
pro fond starých tisků, tak především pro rukopisný fond. V době probošta Antonína Pirma 
zadával klášter knihařskou práci v Brně u Benedikta Scheibera a Martina Liera. Scheiber vázal 
knihy pro Rajhrad především počátkem 18. století, Lier poté ve dvacátých letech 18. sto-
letí. Především v jeho účtech se objevují bílé pergamenové vazby. Vladislav Dokoupil uvádí 
ve svých Dějinách klášterních knihoven jižní Moravy, že jsou pro klášter v Rajhradě doloženy 
účty za knihařské práce. Ty mají podle Dokoupila tvořit téměř souvislou řadu mezi lety 1670 
a 1721, pak náhle mizí a objevují se až za probošta Otmara Conrada kolem roku 1764. 
Přestávka v letech, v nichž mají být účty doloženy, spadá do doby, kdy v klášteře působil kni-

1 dOKOUPiL, v. Dějiny klášterních knihoven jižní Moravy ve správě Universitní knihovny v Brně. brno: musejní 
spolek, 1972, s. 30. iSbn 80-7051-159-1.

2 více o rajhradských supralibros PaveLKOvÁ, J. exlibris a supralibros rajhradské klášterní knihovny. 
in: RadimSKÁ, J. Jazyk a řeč knihy: k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. vyd. 1. české 
budějovice: Jihočeská univerzita v českých budějovicích, 2009, s. 501-507. Opera romanica, 11. iSbn 978-
80-7394-202-1. a též HeiLandOvÁ, L. – maHeL, R. – PaveLKOvÁ, J. – RiCHTROvÁ, e. Posledních dvě stě let 
v historii rajhradského kláštera. brno: moravská zemská knihovna, 2013, s. 12-26. iSbn 978-80-7051-196-1.
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hovník a bratr laik Ivan Stiller, 3 který v klášteře zřídil knihařskou dílnu. On je také hlavním 
původcem typických rajhradských pergamenových bílých vazeb [1]. 4 

Problémem zmíněných účtů je, že signatura, kterou Dokoupil uvádí, dnes v rajhradském 
klášterním archivu neexistuje a tento materiál se ve fondu vůbec nenachází. Neobjevují se 
ani jiné zmínky o výše uvedených brněnských knihařích. Dokoupil byl patrně poslední, kdo 
tento materiál viděl, ačkoliv je to podivné, protože v době, kdy jeho Dějiny vyšly, byl již 
rajhradský archiv uspořádán a měl zpracovaný inventář. Neobvyklá je rovněž forma uvedené 
signatury – L 56 a L 62. Toto totiž není typické členění rajhradských signatur, které – stejně 
jako signatury knihovní – sestávaly ze tří údajů – velkého písmena, malého písmena a čís-
lovky. Tento systém signatur zůstal při pořádání archivu zachován.

V době probošta Antonína Pirma obdržel rajhradský klášter jeden z nejvýznamnějších kni-
hovních odkazů – knihovnu brněnského a vyšehradského kanovníka Ferdinanda Bohuslava, 
rytíře z Ullersdorfu-Nimptsche. Ullersdorf udržoval s klášterem velmi intenzivní vztahy, roku 
1706 byl rajhradskými benediktiny přijat do konfraternity. Svou knihovnu odkázal bratrům 
roku 1724. Do vlastnictví kláštera přešla ve stejném roce, ačkoliv Ullersdorf zemřel až o dva 
roky později. Jeho knihy jsou poznatelné pouze podle erbovního exlibris bez legendy [2], které 
ale bylo často přelepeno velkým exlibris klášterním, 5 a podle provenienčních přípisků [3]. 
Jednotnou úpravu vazeb jeho knihovna neměla.

Probošt Otmar Conrad, za kterého se mají opět objevit účty za knihařské práce, zavedl 
v knihovně nové vazby. Jedná se o lepenkové desky, potažené teletinou se zlacenými hřbety. 
Teletinovými zlacenými hřbety se pak opatřovaly i starší vazby 6 tak, aby knihovna působila 
pohledově jednotně. V jeho době měly být knihy vázány opět v Brně u Vincence Milda a jeho 
vdovy, později u Josefa Berna, Wolfa (od r. 1790), Jakuba a Dominika Sauera (od r. 1804). 7

 Conrad rovněž zavedl nové supralibros s aliančním znakem, vycházející opět z pečeti raj-
hradského kláštera. Vedle tohoto klášterního supralibros používal Conrad též supralibros 
osobní. To bylo v podstatě stejné jako supralibros klášterní, pouze jej v horní části doplňovaly 
iniciály O:C:P:R:. 8

Se jménem posledního rajhradského probošta Otmara Conrada je také spjato hojné převa-
zování starších knih. Tato jeho snaha o unifikaci knihovních vazeb „postihla“ především ruko-
pisnou sbírku. Tu nechal Conrad převazovat ještě do bílých pergamenových vazeb. 9 Na jednu 
stranu jsme podle těchto vazeb schopni poznat, které rukopisy byly součástí knihovny již 
před dobou josefinských sekularizací, na stranu druhou jsme ale u tohoto fondu přišli o mož-
nost poznat blíže jeho minulost, protože s původními vazbami zmizely rovněž provenienční 
údaje.

Otmar Conrad spravoval klášter právě v době josefinských sekularizací a podařilo se mu 
vlastní klášterní knihovnu rozmnožit o celou řadu knih ze zrušených klášterů. Ještě před 
sekularizací získal Conrad knihovnu olomouckého sufragána Jana Václava Xavera, svobodného 

 3 ivan Stiller pocházel ze Saska, narodil se roku 1696 a roku 1728 vstoupil do kláštera. O knihovnu se staral 
v letech 1750–1767 (KinTeR, m. Vitae monachorum, qui ab anno 1613 in Monasterio O.S.B. Raihradensis in 
Moravi professi in Domino obierunt. brunae: Typis Pontificiae typografiae monasterii Raihradensis ordinis 
S. benedicti, 1908, s. 42).

 4 dOKOUPiL, Dějiny…, s. 42.
 Obrázky viz Příloha.
 5 Tamtéž, s. 37.
 6 Tamtéž, s. 50.
 7 Tamtéž, s. 61.
 8 KbOR, např. sign. R – O.ii.a.10.
 9 dOKOUPiL, v. Soupis rukopisů knihovny benediktinů v Rajhradě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1966, s. 14.



102

JindRa PaveLKOvÁ

pána z Freyenfelsu [4, 5]. Knihy je možné identifikovat především podle erbovního supra-
libros bez legendy, na přídeštích jsou pak označeny erbovním exlibris 10 s legendou „Joannes 
Wenceslaus Xauerius L. Baro de Freyenfels Dominus in Lösch Abbas Schimogiensis Eccl. 
Wratis. Collegi ad S. Crucem Canonicus“. 11 Typické jsou pak také jednotné hřbety dole 
s nápisy L.B. 12 Freyenfels a signaturami typu „A 26“. 13

Mimo jiné i podle vazeb je možné identifikovat knihy z knihovny brněnských františkánů 14 
a mikulovských kapucínů [6]. Obě knihovny jsou vzájemně velmi snadno zaměnitelné, pro-
tože mají hřbety knih natřeny šedou olejovou barvou. Knihy mikulovských kapucínů mají 
však jinak upravené nápisy na hřbetě – nahoře je název díla a dole signatura. 15 

Rovněž úprava vazby napomáhá při identifikaci knih z dominikánského kláštera sv. Michala 
v Brně [7]. Identifikovat se dají podle papírového štítku na horním okraji hřbetu se signatu-
rami typu „G. 3“. 16 

Knihy z majetku brněnských kartuziánů nemají jednotnou úpravu vazeb, jsou ovšem 
identifikovatelné podle supralibros. U tisků z 16. století, opatřených původními vazbami, se 
nalézá vyobrazení Boha Otce s ukřižovaným Kristem a Duchem svatým s legendou „Sigillum 
Domus Brunensis S. Trinit. ordin. Carth.“ S touto podobou se setkáváme rovněž na mladších, 
většinou dřevěných vazbách potažených vepřovicí se slepotiskem, na vazby pergamenové 
bývalo umístěno menší zlacené supralibros. 17 V rajhradské knihovně je sice možné identifiko-
vat knihy i z dalších zrušených klášterů (téměř ze všech postižených sekularizací), jejich identi-
fikace však probíhá podle rukopisných provenienčních údajů, nikoliv podle úpravy vazeb.

Dalším velkým ziskem Otmara Conrada, tentokráte již mimo josefinské sekularizace, byla 
knihovna prvního brněnského biskupa Matyáše Františka Chorinského z Ledské. Tu Con-
rad získal za 300 zlatých roku 1787. Biskupská knihovna se však nevyznačovala jednotnou 
úpravou vazeb, knihy byly opatřeny pouze erbovním exlibris či provenienčním přípisem, 
dnes dosti často překrytým exlibris rajhradského kláštera. 18

Jak již bylo naznačeno u jednotlivých knihoven, největším problémem jejich dnešní identifikace 
byla snaha probošta Conrada o pohledovou i provenienční unifikaci. Pakliže byly knihy pone-
chány v původních vazbách – což je případ zisků především z mladšího období – bylo alespoň 
přelepeno exlibris původního majitele. Dosti často však byla kniha převázána úplně – stejně jako 
rukopisy ve starším období Otmarovy správy. Byla-li kniha převazována celá, nahradila původní 
vazbu ve většině případů vazba pergamenová, použití teletiny či hověziny je u knih ze sekulari-
zovaných knihoven méně časté. Nejčastějším jevem je však unifikace hřbetu. V takovém případě 
byla použita hovězina a hřbet je zdobený zlaceným slepotiskem. V největší míře tato změna 
„postihla“ knihy brněnských františkánů a mikulovských kapucínů, které pohled na vyrovnané 
a jednotné knihovní řady narušovaly svou šedou olejovou barvou nejvíce. U některých z nich jsou 
při bližším ohledání na přechodu potahu „nového“ hřbetu ještě patrné zbytky šedého nátěru. 19

Tímto Conradovým zásahem tedy rajhradská knihovna získala dnešní vizuální podobu, 
ačkoliv všechny vazby původních majitelů se naštěstí zcela zamaskovat nepodařilo.

10 dOKOUPiL, Dějiny…, s. 51.
11 R – J. i. aa. 2.
12 dOKOUPiL, Dějiny…, s. 50.
13 Tamtéž, s. 51.
14 Tamtéž, s. 54.
15 Tamtéž, s. 56.
16 Tamtéž, s. 55.
17 Tamtéž, s. 53.
18 Tamtéž, s. 58-9.
19 např. KbOR, sig. R – m.f. 51.
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WHAT COULD REBIND OR THE „ORIGINAL“ BINDINGS IN THE 
MONASTERY LIBRARY IN RAJHRAD
Summary: Undoubtedly the most important figure in the history of the library in Rajhrad was the last 
Rajhrad provost Otmar Conrad. He does not only contributed to the substantial growth, well cared for 
look books. Perhaps we fortunately can say there was not completed his efforts to unify the appearance 
of more or less bookbinding. And so the library shelves still meet with ties to the former owners of 
books. The present text seeks to approximate composition book bindings in the monastery‘s library 
Rajhrad.

keywords: Rajhrad, bookbinding, the monastery library, hide, parchment, supralibros.

Phdr. jindra Pavelková (*1980)
Po absolvování studia historie a pomocných věd historických na FF MU nastoupila v roce 2004 
do Oddělení rukopisů a starých tisků MZK v Brně na výzkumný záměr Historické fondy MZK v Brně. 
O rok později odešla do Muzea Brněnska spravovat historickou knihovnu rajhradského benediktin-
ského kláštera. V roce 2010 se vrátila do MZK a od roku 2012 zaštiťuje projekt NAKI Benediktinský 
klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.

Obrázek č. 1: Rajhradská pergamenová vazba 
(Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, 
ve správě Muzea Brněnska, p.o., Památníku 
písemnictví na Moravě (=KBOR),  
sign. R – M.e.33).

Příloha
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Obrázek č. 3: Záznam o Ullersdorfově daru 
z titulního listu darovaných knih (např. KBOR, 
sign. R – M.II.b.27).

Obrázek č. 4: Pohled na hřbet knihy z knihovny olomouckého sufragána 
Jana Václava Xavera, svobodného pána z Freyenfelsu  
(KBOR, sign. R – M.f.2).

Obrázek č. 2: Exlibris Ferdinanda Bohuslava, rytíře 
z Ullersdorfu-Nimptsche  
(KBOR, sign. R – M.I.b.27).
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Obrázek č. 5: Pohled na přední desku knihy 
z knihovny olomouckého sufragána Jana Václava 
Xavera, svobodného pána z Freyenfelsu s jeho 
supralibros (KBOR, sign. R – M.f.2).

Obrázek č. 6: Pohled na vazby z knihovny kláštera 
kapucínů v Mikulově  

(KBOR, sign. R – M.f.8 a R – M.f.11).

Obrázek č. 7: Označení knihy původní signaturou dominikánského kláštera u sv. Michala v Brně  
(KBOR, sign. R – M.f.55).


