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Aleoa

R i

ch t e r O v á

PRAŽ~TÍ KNIHKUPCI A KNIHVAZAČI VE SLUŽBÁCH

ROUDNICKÝCH LOBKOVICe
V

příspěvku O

základních rysech vývoje roudnické lob-

kovické knihovny, který byl zveřejněn v ~inulém čísle tohoto sborníku, jsem se zaměřila především na údaje o kvantitativních změnách fondu, oborové skladbě, doplňování a na
základní informace o užívání fondu jeho vlastníky.l/
Roudnická lobkovická knihovna

patří

k

těm typům 80U-

'kromých knihoven, které prokazují svou oborovou skladbou
úzké vztahy k

z'ájmŮDI

a zálibám rodiny majitele. Jednotné

~azby knih charakteristické pro jednotlivé tvůrce f~ndu se
objevují

především

v jebo nejstarších vrstvách z doby Bohu-

slava Hasištejnského, ZdeĎka Vojtěcha Popela z Lobkovic,
2
jeho manželky Polyxeny a Václava Eusebia z LobkoVic. /
V mladších etapách vývoje knihovního fondu není již tak
zřejmý osobní zájem vlastníka na vnější podobě knižn{ch ak-

vizic a nejsou tedy tak zřetelné souvislosti mezi j;ho osobním vkusem a vnějším vybavením knihy. Přesto se však objevuje v roudnické lobkovické

knihovně několik typů častěji

se

vyskytujících vazeb, pOdle nichž je možno na první pohled
určit

provenienci

svazků.

V

několika

případech

jde o unifi-

kované vazby začleněnýoh knihovních soubor~ - především
knihy z majetku

~~tyáše

Borbonia z Borbenheimu, Kichala , Ada-

ma Francka z Franckensteina, Kryštofa Zichelia, v jinýoh
případech

se jedná spíše o vazby charakteristické pro

knihařské

dílny.

určité

Pro zjištování akvizice a dop1Ďováni knihovního fondu
můž eme

vycházet jak ze .. studia vazeb, tak z práoe a arohiv-

ními prameny.
Zkušený znaleo v oboru.knižní vazby dokáže velmi

pře.ně

datovat a lokalizovat její vznik. Mám na mysli předevJím
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práce Bohumila Nusky, jemuž se
lobkovické knihovny

podařilo

přesně určit

z fondu roudnické

datování a lokalizaci

vzniku jednotlivých svazku ze sedmdesátých a osmdesátýcb
let 16. stol. i s
nera. JI

určením knihařské

diJ.ny Kryštofa MeyšLobkoviců

V rodinném archivu soudnických

je uloženo

také několik starých dokladů o doplňování knihovny. Nabízela se tedy možnost zji§tovat akvizici jednotlivin i celých souborů rozborem dochovaných archiválií. Jejich údaje
se týkají nejen získávaných svazku, ale mobou ledacos
rovněž

lit

sdě

o osobách, které se na obchodu s knihami podí-

lely.
Ve zkoumaném archivním fondu se

účty

za nákupy a vazby

knih objevují poprvé sporadicky mezi lety 1641-1645, častě
ji od devadesátých let 17. stol.
dochovány

průběžně,

i když

41

Pro léta 1695-1728 jsou

pravděpodobně

dochované~

v

roz-

sahu neobsahují celý soubor' ročních akvizic. Na základě
formulací jednotlivých

záznamů

i podle adresování na

kněž

nu z Lobkovic lze předpokl!dat, že pro tato léta se dochovaly pouze účty týkající se nákupů do osobní knihovny kněž
ny. Ve
na

větším

doplňování

ných

účtů

rozsahu se zachovala

účetní

až od konce 19. stol. sl Ze

však nelze

vyčíst,

Ze staršího období je pro

evidence

ž~dného

nákladů

z naleze-

kým byly náklady propláceny • .

bospodaření

tzv. domácí pokladny,

určené na výdaje knížecí rodiny a jejího dvora včetně platů
dvorských
sy

úředníků,

příloh. 61

dochována jen jediná kniha

V letech 1669-1678 byla vedena

účtů

s opi-

úředníkem Jiřím

Šupem, důcbodním lobkovických českých panství. Náklady na
doplňování rodové knihovny MUsely být placeny z

jiných zdro-

jů, protože se v této knize vyúčtování neobjevují (kromě

jediné výjimky).
Pro léta l80J-18lJ existují vedle
roční soupisy přírůstku,

akcesních

seznamů.?1

předkládány

těchto účtů ještě

tedy jakási starší obdoba dnešních

Byly sestavovány knihovníky a byly

vlastníkovi ke schválení.

Ve všech uvedených písemnostech jsou údaje o kupovaných knihách jen

k~sé

počet svazků,

formát,

označení

- obsahují povšechné
v

některých případech

díla,

typ vazby.

Záznamy tedy většinou jen obtížně umožňUjí věcnou identiděl.V

fikaci

účtech

dochovaných

se však

další údaje - jména jednotlivých

obje~~jí ještě

knihkupců

knihvazačů

a

-

a to bud ve formě tištěného záhlaví, nebo v podobě vlastnoručpího

podpisu jako potvrzeni správnosti

ještě doplněny

bývají

o

určeni

formulaci bývá zpravidla
ler, v dochovaných

účtech

uváděno

účtu.

činnosti.

oboru

V

Podpisy
německé

Buchbinder nebo Buchhandobě

se nikdy

profese neobjevují

současně u téhož jména. Často chybí údaj o místu vystaveni
účtů,

mnohdy neni zachyceno ani datum; zpravidla byly vy-

stavovány za delší

časové

období

společně

pro

několik

za-

kázek (pololetně nebo ročně). K celkové sumě vyčislené obzákladě

chodníkem na

součtu

všech položek byla knížecím

úředníkem dodatečně připsána

Je však

zřejmé,

k dispozici jen drobné torzo
ných

nákupů

v tomto
Přesto

skutečně

vyplacená

že pro období do konce
vyúčtování

19.

částka.

stol. máme dnes

celého rozsahu

do knihovního fondu. Není proto možné

směru

k

závěrům,

které by

běž

dospět

měly obecnější pla~nost.

je i z tohoto omezeného souboru

pramenů zřejmé,

že

knihy byly nakupovány ve všech významných evropských centrech knižního obchodu (Vídeň, Frankfurt, Řím, Lipsko, Augšpurk) a také u významných domácích knihkupců v Praze, Brně
a Olomouci. Vázány byly většinou v místě nákupu nebo přímo
v

městě

Roudnici.

Nejstarší zmínky o pražských

knihařích

vických písemnostech dochovány v knize

jsou v lobko-

vyúčtování

domácí

pokladny z konce 17. stol., o níž jsem se zmínila na před
chozích

~tránkách.

vou knihovnu:

Týkají se tedy

svazků úředních

nákupů

knih,

mimo vlastní rodo-

běžných

tiskovin denní

potřeby (noviny, časopisy, kalendáře) a knižních darů pro

patronátní kostely a kláštery v Roudnici, Teplicích a Doksanech.
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V r. 1673 byla evidována částka 51 kr., zaplacená za
zhotovení bí1é pergamenové vazby urbáře roudnického panství pražskému knihvazači, který není uveden jménem. 8 !
U vazby dalších úředních knih nejsou ~omě oeny zmíněny
žádné další údaje.
V r~ 1674 se ve vyúčtování objevuje záznam o proplacení 13 ·zl. 30 kro knihkupci Mikuláši H~ssiDgovi za koupený brevíř ve dvou svazcich. 9! Da1ší částka 4 zl. byla proplacena neznámému pražskému knihaři za svázání téhož brevíře do pergamenu. 10! Kniha by1a určena jako dar pro teplická
kapucíny ještě spolu s jinými svazky, u nichž nejsou zachyceny další údaje. Životní osudy knihkupce Mikuláše Hessinga
jsou dostatečně popsány v literatuře. ll! V Praze působil od
šedesátých let 17. stol.j spolu se svým švagrem Jiřím Albrechtem vydával bohatou tištěnou prOdukci včetně rozsáhlých
právnických děl. V r. 1670 se on a knihkupec Kebrle dostali
do sporu s Danielem Vusínem pro neoprávněný prodej knih.
V knize vyúčtování domácí pokladny jsem k r. 1675 nalezla zmínku o jediné akvizici, později doložené ve fondu
.
.
12!
rodové knihovny.
Nevázané svazky Dre%eliových děl kvartového formátu byly koupeny za 20 zl. u knihkupce Kašpara Quirina z Málé Strany. Vazbu do černého kordovánu zhotovil
pražský knihvazač Kašpar Massburger.
Další. zmínky doložené v archivních pramenech a vztahující se k pražským knihařům jsou již.o čtyřicet let mladší.
V r. 1728 se v lobkovických účtech objevuje jméno Pavla Lochnera. 13 ! Zakázka obsahovala sedm položek v celkové hodnotě
7 zl. 5 kro Tento knihkupec póvodem z Norimberka,. který do
Prahy Jezdil s Janem Jiřím Lehmanem, působil v Praze v letech 1718 až A736;1~! dále pracovala spOlečná firma Lochner
a Mayer až do r. 1788. Jeho nástupce Jiří Lochner obdržel
povolení ke knihkupeotví v Praze r. 1785.
Knihaři se ovšem podi~eli také na opravách poškozených
svazků zařazených ve fondu. V r. 1797 byla v roudnické lob-

285

kovické knihovně podniknuta rozsáhlá akce převazby poškozených knih. První náznaky obdobného konzervačního zásahu
mohou být hrány v úvahu však již podstatně dříve - v r.
1725, kdy mezi běžnou vazbo~nových nákupů se objevuje nápadně rozsáhlá zakázka 784 svazků. 15 / Další údaje již cbybějí - neznáme ani místo ani jméno knihaře. Pro r. 1797
16
máme však již prameny bohatší. / V roudnické knihovně bylo pr~ evidenci opravovaných knih pořízeno několik důklad
ných seznamů. Jeden ~ eznam byl uspořádán pOdle formátů
a typů požadované vazby, další byl řazen podle oborů stavění označených písmeny A až N a pořadovými čísly a třetí
seznam byl sestaven podle tehdy platných signatur. Tento
rozsáhlý konzervační zásah, který je zároveň dokladem raného zájmu o ochranu historických knihovních fondů v soukromých sbírkácb, zajištoval pražský knihař Karel Štastný, jehož jméno se v letech 1797-1804 nejčastěji objevuje mezi
dodavateli lobkovické roudnické knihovny.17/
.
Mezi lobkovickými archiváliemi je dochován ceník, podle něhož byly s Karlem Štastným dojednány ceny za jednotlivé práce. lB/ Ceník datovaný r. 1797 má některé položky
dopisovány až dodatečně. Velmi přesně a pečlivě rozlišoval
cenu podle formátů (folio až dvanácterka) a podle typu pře
vazby. U každého typu vazby zároveň odlišuje, zda jde o celou novou vazbu, nebo jen opravu hřbetu, případně zlacení
hřbetu a titulu. Rozlišuje následujíoí typy vazeb: celá polokožená, polOViční polokožená, celokožená z vepřovice, pergamenová. Ceny pro op~vu pergamenových rukopisů měly ~ýt
účtovány ind .ividuálně. Nejdražší ' byla celokožená vazba z
vepřovice

a celá polokožená vazba - v

hodnotě

2-3 zl.;

opravy hřbetů a zlacení jsou zpraVidla oceněny jen na ně
kolik krejcarů (9-30 kro podle formátu). V účtech však chybí vyúčtování celé zakázky po jejím dokončení. Podle dochovaných seznamů dosahoval počet opravovaných svazků počtu ně
kolika set, celková suma poskytnutá na opravu poškozenýoh
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značná.

knih musela být proto

Další zakázku Karla Štastného pro Lobkovice máme doloženou až pro r. 1804, kdy vázal

přesného

knihovny.19/ Podle
me

dobře udělat představu,

současnosti

v

době

Jeho

čtyři

stejně

jako ostatní

p0můcky

může

si

v

svazky bývaly

uložení knihovny na roudnickém zámku

vé klenotnice,

jmenný katalog

~azby

uspořádán;

jak byl katalog

nezvěstný.

je zatím

čtyřsvazkový

popisu zhotovené

součás

ke

tí rodo-'

knihovně

a

archivu.

patřil

Karel Štastný

ke známé

knihařské rOdině. 20 /

Jeho předchůdcem byl Jan Štastný, pokračovatelem v rodinné
tradici byl syn Karel. Rodina hydlela na Starém
domě

ském v

U

tří

mužů.

divých

které životopisné údaje o
ležela k
~lůžeme

členech

předním představitelům

tak souditi na

Jsou také

základě

rodiny, která

tohoto

Hěstě

podrobně

ře~esla

ně

patrně

ná-

v Praze.
při

drobného de ta;i.lu, že

křtu dětí Karla Štastného byli kmotry,

praž-

známy

jak je zřejmé ze zá-

pisů

matrik v letech 1805-1806, známí pražští

tiskaři

haři

Terezie Haasová, Magdalena Widtmannová, Karel Widtmann,
21
/

a kni-

August ze Šenfeldu.

V mladším období - v
česk~

průběhu

běŽDá

19. stol. - byla

produkce získávána podle výběru, který byl ponechán

na úsudku rodového knihovníka.

BěŽDé

předem

nákupy ve výši

stanovené roční dotace (počátkem 19. stol. ve výši 200 zl.,
ve čtyřicátých letech 19. stol. 1000 zl. ročně) musely však
být sp'O lu se stručným seznamem nových zisků pravidelně před
22
/

kládány ke schválení vlastníkovi.
V

knihařských účtech

19. stol. bývají jmenováni z praž-

ských knihkupoů nejčastěji Dr. Eduard Grégr a Ferdinand Dattel. 2J / Od poslední třetiny 19. stol., kdy je v knize výdajů
knihovny z let 1882-1907 dochována
na

běžné dOPlňování,24/

davatelské produkce

přesná

evidence

bylo zajištováním novinek

pověřeno

nákladů

české

vydavatelstvi Františka

vy-

Topiče.

Roční výdaje na běžné dOplňování stouply od r. 1899 z výše
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400 zl. na 900 až 1000 zl., od r. 1900 se. pohybovaly v rozmezí 1500-2000 K.
Již od sedmdesátých let 17. stol. je tedy možno v archivních pramenech sledovat
řadu

pražských

knihařů,

takřka

kteří

bez

přerušení

souvislou

pro Lobkovice pracovali. }(e-

zi nimi se neobjevila žádná nová jména, která by byla dosud
neznámá. Naopak byly lobkovické zakázky zadávány zpravidla
přední~ knihařům

a

období velmi mladá

knihkupcům
můžeme

z Prahy. Protože však až pro

pracovat s údaji, které je možno

pova ž ovat za kompletní, nelze tyto výsledky průzkumu dochodostačující .

vaných archiválií považovat za

Nemůžeme

proto

zatím celý příspěvek uzavřít s tím, že jiní pražští obchodroudn±cko~

níci se na zakázkách pro
nijak nepodíleli. Možnost

lobkovickou knihovnu

doplnění údajů chybějícíCh

v ar-

chivních pramenech poskytuje práce s vlastními svazky knihovny. V
j eště

případě ro~dnické

lobkovické knihovny však stá le
katalogů

jde o nezpracovaný fond bez moderních

stranné evidence. Jestliže se
pozornost také na vazby

při

svazků,

jich typologie a na sledování

nové katalogizaci

především

a vše?
zaměří

,

na rozlišení je- o

některých společných ~sů,

na

jejichž základě by bylo možno vyčleňovat celky jednotného
původu,

budou teprve

vytvořeny předpoklady

pohledu do zákulisí vznikání fondu této

k

důkladnějšímu

nejvýznamnější

šlechtické knihovny ve střední Evropě. Odpověď na otázku,
jak se na
tě

něm

podíleli pražští obchodníci,

sledování širších

kulturně

předpokládá

ješ-

historických souvislostí i

srovnávání se situací v ostatních šlechtických knihovnách
a především v prostředí dvorském.
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Poznámky
1/

A. Richterová, Roudnická lobkovi'cká knihovna. DP 9,
1989.
Podrobněji k tématu v mé práci vývoj
roudnické lobkovické knihovny. Praha 1989.

2/

K. Chytil, Umělecký průmysl na výstavě· retrospektivní.
Praha 1892; .týž, Dějiny českého knihařství po stránce
umělecké a technické. Praha 1899; p. Hamanová, Z dějin ·
knižní vazby od nejstarších dob do konce 19. století.
Praha 1959; F. A. Schmidt-KUnsenmuller, Corpus der gotischen Lederschnitteinbande aus dem deutschen Sprachgebiet. Stuttgart 1980.

3/

B. Nuska, Die Beziehuneen des bohmischen Renaissance-Bucheinbandes zu den Nachbarlandern. Zentralblatt fur
Bibliothekswesen 75, 1961, 11, s. 481-494; týž, Meyšnerova knihařská dílna. Hromadná produkce vazeb na konci 16. století - jeden z dUs1edků vynálezu knihtisku
a relativního zlevňování knihy. ·In: Knihtisk a kniha
v českých zemích od husitství do Bílé hory. Praha 1970,
s. 109-132.

4/

SOA Litoměřice, pobočka Žitenice. Lobkovicové roudničtí.
RA I, sign. G 17/96, f. 55-56, 57, 58.

5/

Tamtéž, RA I, G 17/96, f. 53-191; Ú.třední kancelá ř.
Hlavni kniha vyúčtování knihovny 1882-1907.

6/

Tamtéž, RA III, J 12/e.

7/

Tamtéž, RA I, G 17/99a, sv. 1, f. 145-181v.

8/

Tamtéž, RA III, J 12/e, f. 55v.

9/

Tamtéž, f. 107.

10/

Tamtéž, f. 107.

11/

Rovněž psáno ftHossing" či "Hessinger". K. Nosovský,
Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého.
Praha 1927, 8. 103, 126; K. Chyba, Slovník knih tiskařů
v Československu od nejstaršíCh dob do roku 1860. Strahovská knihovna 1966-1980, nevázané přílohy, s. 115,
122 .

12/

SOA Litoměřice, pobočka Žitenice. Lobkovicové roudnič
tí . RA III, J 12/e, f. 138v .
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lJ/

~mtéž, ~~ I, G 17/96,

14/

K. NOSO"Ský, Knihopisná nauka, s. 10J, 114; K. Chyba,
Slovník, s. 175.

lS/

SOA Litoměřice, pobočka Žitenice. Lobkovicové roudnič
tí. RA I, G 17/96, f. 146.

16/

Tamtéž, RA I, G 17/98, f. 18-78v.

17/

Tamtéž, a~ I, G 17/96, f. 71; G 17/98, f. 14-1Sv;
G 17/99a, sv. 1, f. lS0.

18/

Tamtéž, RA I, G 17/98, f. lS-15v.

19/

Tamtéž, RA I, G 17/998, sv. 1, f. lS0.

20/

K. Chyba, Slovník, s. 272.

21/

A. Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých
řemeslníků v Čechách. PA 28, 1916, s. 121; 29, 1917,
s. 221.

22/

SOA Litoměřice, pobočka Žitenice. Lobkovicové roudnič
tí. Sb. Roudnická decr. 1802-1808, f. 6Sv-66.

2J/

Tamtéž, RA I, G 17/96, f. 24S-249v.

24/

Tamtéž, Ústřední kancelář. Hlavní kniba vyúčtování
knihovny 1882-1907.

f. 158.
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Prager Buchhandler und Buchbinder in Diensten der Raudnitzel' Lobkowitzer
Zusammenfassung
Der Archivbestand des Familienarchivs der Raudnitzer
Lobkowitzer umfasst Dokumente uber die Bucheinkaufe und
B~cheinbande in Prag schon seit gem Jahre 167l. Eine aus- .
fuhrlich~re Evidenz steht aber tur die viel jungere Zeit
zur Verfugugg. Trotzdem ist es aber Buch unter diesen Bedingungen mog1ich, eine Reihe Prager Buchdrucker, die sich
in den Lobkowitzer Rechnungen befinden, zu verfo1gen: 1m
Jahre 1674 i§t es Nikolaus Hessig, 1675 Kaspar Quirinf
Kaspar Massburger, 1128 Paul Lochner, 1797-1804 KarI stastDi. ~m Laute des 19. Jahrhunderts wird in den .Rechnungen
em hau!igsten die Firma Dr. Eduard Grégr und Ferdine.Ild Dattel ~rwáhnt und seit dem Ende des 19. Jahrhunderts kommt
am hau!igsten Franz Topic-Verlag vor. FŮr weiteres Studium
des Anteils der Prager Buchbinder "a n der Entstehung_der
BibIiothek der Raudnitzer Lobkowitzer muss man mit Rucksicht au! luckenha!te Quellen eine Neubearbeitung und Katalogisierung des Buchbestands und elnen Vergleich m!t anderen Bibliotheken vom analogischen Charakter durchfuhren.
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PRAŽSlI.."Ý RADNÍ, J.ffiDIRITEC A KNIIllWPEC
KAŠPAR ZACHARIÁŠ VUSfN
Ka~par Zachariáš Vusín byl pokračovatelem svého otce
Daniela, který přišel do Prahy ze štýrského Hradce koncem
padesá tých le t 17. s tol. a usadil se na Novém Hěs tě. Zde
se 23. března 1659 u sv. Štěpána oženil s Kateřinou Putlerovou l / a r. 1660 mu ~ovoměstská rada udělila městské prá2
vo. / 19; března 166::1 byl u sv. Štěpána pokřtěn jeho starší syn Jan František (matrika narozených ovšem neuvádí jeho třetí jméno Samuel, které dostal po svém kmotru Samuelu
Zahořanském z Orliku);3/ 16. prosince 1664 byl v témže ko4
stele pokřtěn i druhorozený syn Kašpar Zachariáš. /
Da~ial Vusín byl předevšim mědirytcem, ale již za ně
kolik let po svém příchodu na Nové Město poznal, že mu tato
profese nemůže zajistit dostatek peněz. Proto r. 1668 požádal staroměstský magistrát, aby mu byl povolen prodej knih
na Starém Městě. Purkmistr Danielovi doporučil, aby tedy
přešel na Staré Mlsto. 5 / Na Novém Městě byl Daniel Vusin
propuštěn z povinnosti 8. února 1668, požádalo přijetí do
městského svazku staroměstského a 12. března 1668 tu získal
městské právo pro sebe, manželku Kateřinu a syna Jana Samuela (Františka). O Kašparu Zachariášovi však kniha práv mě
štanských mlči. 6 /
Již r. 1668 se Daniel zapojil do společenského života
Starého Města - podilel se napřiklad na stavěni oltáře u
zlaté trouby při příležitosti svátku Božiho těla,7! ale ani
tady se problémŮM nevyhnul. Svým pOdnikáním vzbudil nelibost
u staroměstských knihkupců, r. 1670 byl obviněn z patisku
modliteb z klementinské tiskárny, r. 1685 z neoprávněného
prodeje knih ze skladu norimberského knihkupce Jana Ziegera.
V těchto sporech nakoneo musel zasáhnout sám panovnik, kte-
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Vusinův neprospěch. 8 /

rý rozhodl ve

polovině

V
zemřel.

devadesátých let 17. stol. Daniel Vusín
ř emesla

Oba synové byli otcova

vě

znalí a dál se

novali mědirytectví. 1. července 1695 "dojda let svých
právních, vykonali

přísahu dědičné

Kašpar Zachariáš
a

někdy

zřejmě

vzdělání

získal právnické

přijat

v posledním desetiletí 17. stol. byl

sto pomocníka k desetipanskému
radě,

pOddanosti."9/

na mí-

úřadu pOdřízenému městské

která byla vrcholným orgánem

staroměstské

samosprávy

a cílem životní kariéry mnoha staroměstských měštanů.
Leopold I. svým reskriptem z 24. listopadu 1704 naří
dil, aby každý dosavadní .. konšel vybral ze svých spoluměšta
nů tři

něj

osoby, které by za

mohly být dosazeny do rady.

Purkmistr a rada 19. ledna 1705

nařízení

a seznam vyhotovili. Ani jeden z

panovníka splnili

konšelů

však Kašpara ZalO
chariáše Vusína jako svého možného nástupce neuvedl. /
Leopoldově

Když po

trůn

smrti nastoupil na

Josef I., byla

celá akce promlčena a c!sař obnovil starý řád. Výběrem kandidátů
věřen

ru

na místa ko~šelů .byl pro instalaci r. 1705 opět po-

či březnu

ných

hrabě

královský hejtman Rudolf Josef
kandidátů

němž kromě

ji-

navrhuje na místo radního Kašpara Zachariáše

Vusína, o kterém píše: "Zdálo by se

mně,

jakožto studiosus, dobrý jurista a již
řadě

z Lyssau. V ÚDo-

1705 zaslal místodržícím list, v

žeby Kašpar Wussín

několik

let

při

ou-

decemviratus assessor, dobře zachovalý (ačkoli při

skrovních prostředcích a že toliko v knihách handl vede)
vždy k tomu pro

vyměřujícího

způsobnost

Návrh byl

přijat

a

při obnově

Zachariáš Vusín dosazen na
radě.

Na

svou se hodil, však ale vše bez

zdání mého. ftll /

Staroměstské

šelé dosahovali

J.

srpna 1705 byl Kašpar

předposlední,

sedmnácté místo v

radnici panoval totiž

předních

míst

postupně

v

obyčej,

pořadí,

jak

že konpřišli

do rady (i když se občas vyskytla výjimka).. Nově příchozí
tedy nedrželi purkmistrovský

úřad

a byly jim

přidělovány

Z9J

méně

honosné a výnosné funkce. Vusín se sta~ inspektorem
nad vahami a nad vězni, inspektorem záduší sv. Va~entina,
později

záduší Panny Marie Na louži.

Měl

dozor nad cechy
p~~čochářů, zeugschmidů. Velmi často byl radou delegován jako komisař k sepisování inventářů majetku zemřelých měštanů, vystupoval i
jako svědek testamentů. 1Z /
V radě Starého Města pražského působil Kašpar Zacharibečvářů,

jirchářů,

kožešníků,

provazníků,

áš Vu;in až do své smrti. Konšelské křeslo bezesporu posilovalo společenské postavení tohoto mědirytce, spisovatele
a knihkupce, který sám sebe nazval "prvním velkým knihhandléřem a nakladatelem českých knih".lJ/ Jeho rytiny nikterak
nevybočují z dobového průměru a často je lze jen těžko odlišit od díla Daniela Vusína. Kolem r. 1695 vydal Kašpar Zachariáš rytiny Vjezd pražského arcibiskupa J~ J. hr. z Breunerů do Prahy, Mater dolorosa.1 4 / Známější je jeho rytina
paláce hrabat Příchovských Na příkopě z r. 1700,15/ připra
vil také rytiny k architektonické edici Abrahama Leuthnera
z Grundtu, která byla v Praze vydána koncem 17. stol. 16/ Po
r. ~714 byla publikována Vusínova práce o Karlově moetě. 17 /
V letech 1697-1698 vydával VusÍD knižní katalogy. Knihy jsou v nich roztříděny podle Jednotlivých oborů. Zvláštní
oddíl tvoří Libri bohemici t k nimž měl Vusín zřejmě blízký
18
vztah. / Jeho zájem o český jazyk se začal zřetelněji projevovat od začátku 18. stol., kdy vydal spis Grammatica
linguae bohemicae (1705), sepsaný jezuitou Václavem Jandytem,19/ který ke svému dílu připojil výklad O prozodii a
české poezii s ukázkami. ZO/ Druhé vydání Grammatiky z r.
1715 bylo obohaceno ještě o Vusinovy německé překlady Jandytových příkladů. O rok později byl s Vusinovým přispěním
vytištěn Slovař český. Zl/
Nejvýznamnějším činem Kašpara Zachariáše Vusína na tomto poli je jist' sestavení latinsko-německo-českého slovníZZ
ku. / Poprvé bylo Dictionarium von dreyen Sprachen Teutsch,
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Lateinisch und Bohmisch vydáno v Praze r. 1700 Janem Mattisem s podtitulem "In welchem n;icht a.llein die allgemeine
Wort zu rinden, sondern auch allerhand Lander, Konigreiche
und Stadte, unterschiedliche ,Krauter und Blumen wie auch
bey Gericht ubliche Reden mit eingeruhret seynA. Další díly vyšly během prvního desetiletí 18. stol. Již v letech
1722-1729 se slovník dočkal druhého vydání a konečně v letech 1742-1746 stihl Vusín vydat sv.é dílo potřetí, tentokrát pod názvem Lexicon tripartitum (oder Teutsch-Lateinisch und Bohmisches Worterbuch) a s menšími úpravami. 23 /
Během

původně

svého dlouhého života si

nezámožný VusÍD

vybudoval dobré majetkové zázemí. Po smrti Daniela Vusína
odkoupil r. 1695 od své matky jeho
orla v

Karlově

dům čp.

ulici, kde také bydlel. K

155-1 U

černého

němu ještě přikou~

pil od ševce Jana Studenského dům čp-,' 157 U zlatého koníčka
Husově Ulici. 24 / Po vzoru mnoha jiných pražských měštanů

v

se

věnoval správě

svého

hospodářství.

Jana Josera a Františka Karla hrabat

R. 1728 odkoupil od
Vratislavů

za Ž 300 zl.

šárecký dvorec s hostincem, vinicí Klimentkou a dalšími polnostmi. K dvorci potom připOjil své vinice Nožířovskou (měl
od r. 1705) a
Ve

stáří

Hořejší Pekařku (měl

od r. 1719).25/

.

žil Kašpar Zachariáš Vusín v domácnosti své

dcery Františky Heleny

provdané Vernerové. Její manžel Cor-

nelius Petr Werner (+ před r. 1748) byl zhruba od třicátých
let 18. stol. Vusínovým pomocníkem - tehdy

společně

vydali

katechismus. Vzhledem k vysokému tchánovu věku později ří
dil celé knihkupectví, k jehož

rozkvětu přispěl

i

rinančně.

Proto se Vusín ve svém kšaftu z 31. ledna 1748 rozhodl, že
celý knižní sklad zd.dí Františka Helena, jelikož mu vedla
celé

hospOdářství,

obstarávala vše nutné a pomáhala mu ve

stáří.

Kromě

dospělosti

této dcery se ještě čtyři VusÍDovy děti dožily
- Anna Eusebie (nar. 1695)26/, Konstancie provd.

MŮl1erov' (. před 1748), Augustin a Štěpán. Oba synové se
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stali duchovními: Augustin vstoupil do kláštera

řádu

cis-

terciáckého na Zbraslavi, Štěpán působil u premonstrátů
na

Strahově.

Své podíly od otce dostali již

a tak odkázal Kašpar Zachariáš

vnoučatům. 27/

svůj

při

primici,

majetek dcerám a osmi

Brzy po sepsání testaDlentu Vusín zemřel a 12. února
1748 byl pochován do krypty v kostele Panny ~~rie Na louži. 28 (
Daniel Vusín a oba jeho synové se díky svému povolání
dobře znali s významnými malíři, kteří tehdy v Praze půso
bili bud trvale nebo zde žili jen dočasně. Je známo, že se
Daniel přátelil s Karlem Škrétou, který mu byl dokonce za
svědka při sňatku. Jan Samuel František zase udržoval přá
telské styky s Petrem Brandlem, který r. 1703 namaloval
jeho podobiznu, dnes uloženou v Oblastní galerii v Liber, i

c •

29/

Rodinu Vusínů na~štěvoval i Jan Kupecký. R. 1712 namaloval portrét Jana Samuela Františka (dnes ve Žlebech},3 0 / ,
r. 1716 portrét jeho dcery Hedviky Františky (v Národní galerii Praha). Kupecký portrétoval i Kašpera Zachariáše
(dnes Slezské muzeum Hradec u Opevy), podle jehož pod~izny
prove'dl r. 1736 B. Vogel rytinu. 3l /
Závěrem tedy je možno konstatovat, že Vusl.nové patřili
k předním pražským měštanským rodinám, v nichž se tehdy silně projevovala snaha přiblížit se aristokracii. Zvlášt Kašpar Zachariáš Vusín jako radní, a tím jeden z reprezentantů
Starého

~lěsta

roměstské

pražského, dosáhl za svého života v rámci stakomunity priVilegovaného postavení.
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Poznámky

r.

1/

AMP, Sbírka matrik, ŠT 02,

2/

AMP, rkp. 560,

3/

.A}!P, Sb. matrik, ŠT 'N2; nero1.

4/

AMP, Sb. matrik, ŠT N3, nefo1.

s/

Podrobné líčení všech událostí viz J. Volf, Zápas mě
dirytce Vusína s pražskými knihkupci. ČNM 103, 1929,
s. 173-196.

6/

AMP, rkp. 5'7, t • . 86.

7/

AMP, rkp. 329, t. 23v nn.

8/

K.

9/

r.

81v.

37v •

Nosovský,' lcnihopisná nauka a vývoj knihkupectví
Praha 1927, s. 126.

československého.

. J.HP, rkp. 1313, t. 99.

10/

SÚA, SM P 123/1, kart. 1836, č. 283-28S.

11/

Tamtéž,

12/

AMP, rkp. 329, 3747.

13/

R. Málek - M. Petrtýl, Knihy a Pražan'. Praha 1964,
s. 37.

14/

MSN VII. Praha 1933, s. 763.

č.

286.

lS/ K. Guth, Pa1áo hr.

Přichovskýoh

ČSPSČ 21, 1913, s. 106 ..

Na

příkopě

v Praze.

16/

Grundt1iche Da~te11ung der fUnťr SeUllen, vie solche
von dem veitberuhmbten Vitruvio, Soamozzio und andern
vornehmben Baumeistren zuesamben getragen und in gevisze Auszuthei11ung verfasset vorden.

17/

Besohreibung der Steinernen BrUoke der ••• Stadt Prag.

18/

K. Nosovský, lDibopisná nauka, s. 126. VusÍDovými nabidkovými seznamy se zabývá ve svém rererátu Z. Šimeček.

19/

MSN III. Praha 1927, s. 701.

20/

K. Nosovský, Knihopisná nauka, s. 127.
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21/

F. Horák, Knihopis českých a slovenských tisku od doby nejstarší až do konce XVIII. století, díl II, část
VIII. Praha 1965, s. 448.

22/

o starých slovnících viz M. Lišková, Staré slovníky
v archivn~ctví. ArchČ 24, 1974, č. 2, s • .98-104.

23/

F. Horák, Knibopis, s. 448.

24/

AMP, rkp. 1634,

čtvrt

linhartská, nefol.

F. Vacek, Dějiny Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí v letech 1620-1910. SPDHMP II, 1911, s. 381n.
26/

AM~,

27/

AMP, rkp. 3750, f. 23v-25v.

28/

AMP, Sb. matrik, PML Z2, f. 168.

29/

Petr Brandl. Katalog výstavy. Praha 1968, s. 105.

30/

A. a V. Bergerovi - L. Machytka, Portrét pražského
rytce Jana F. ' Samue1a líussina od Jana Kupeckého. Umění
32, 1984, s. 254-257.

31/

F. Dvořák, Kupecký, Bratislava 1955, s. 39n.

Sb. matrik, Pl-IL N5, s. 203.
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prager Ratsherr, Kup1'erstecher und Euchhandler Kaspar
Zacharia Wussin
Zusammen1'assung
Kaspar Zacharia Wussili (1664-1148) war zweHer Sohn
des Kup1'erstechers Daniel !ussin. Dieser 1ebte zuerst in
der Prager Beustadt und spater wohnte er in der A1tstadt~
hier w1dmete er sich auch dem B~chhandel. S~ine Karriere
begann Kaspar Zacharia 1m Zehnmanneramt, spater wurde er
Ratsherr in der Prager Altstadt. Er war n1cht nur ein Kup1'erstechera sondem auch Herausgeber deutscher und tschechischer Buch~r, er ver1'asst~ auch ein lateinisch-deutsch-bohmisches Wgrterbuch und 1'uhrte ein Buchlager. ~.Z. Wussin
versammelte wahrend seines Lebens ein verhaltn1smassig um1'angreiches Vermogen (er besass zwei Hauser, einen Meierho1' mit einem Gasthaus und_ein paar Weinberge); nach seinem Tode wurde dieses Vermogen unter seine Kinder und Enkelkinder geteilt. Daniel Wussin, Kaspar Zacharia und auch
sein Bruder Johann Samuel Franz unterhielten 1'reundscha1'tUche Beziehungen zu KarI Škréta, Petr Brandl und Johann
Kupecký. Brandl_portratierte ~ohann Samuel Franz, Kupecký
malte die Portrate beider Bruder und Johannes Tochter
Hedw1g Fr~ziska. Die lamilie Wussin gehort~ zur Spitze
der altstadtischen Bevolkerung, zu den altburgerlichen
Famllien.
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PRAŽŠTÍ ÚŘEDNÍ TISKAŘI
Při nedávných jubileích knihtisku v našich městech se
ukázalo, že přetrVává tendence sledovat uplatnění techniky
tisku především z hlediska knižní kultury, Jako by už sám
název .knihtisku, nepochybně néjvýznamnější a po dlouhou dobu nejrozšířenější techniky tisku z výšky, sváděl k před
stavě že jím byly tiště~y pouze nebo především knihy, Význam
vynálezu tisku je tím nehistoricky zužován, OStatně nemálo
tisků, které jsou v dnešních knihovnách chápány jako knihy,
stalo se knihami teprve pozdějším svázáním,
Je podivuhodné, jak časně po svém vynalezení byl tisk
využit pro přímé půs~beni institucí církevních, státních,
kulturních a později také hospodářských, Přednosti nové techniky byly záhy upotřebeny všude tam, kde to bylo výhodné
pro chod a působení úřadů neboli kanceláří, Kdy a které instituce začaly soustavně používat tisku? Kdy a které kanceláře sáhly k užití tisku? Jaké druhy a typy kancelářských
písemností byly tištěny? Kteří tiskaři se jim věnovali? To
jsou otázky, jež zatím můžeme zodpovědět jen zčásti, Využívání techniky tisku v působení institucí a její pronikání
do činnosti úřadů dosud nepoutalo soustředěnější badatelskou pozornost,
Značně neujasněný byl a dodnes je často použív9ný pojem
"úřední tisk", Friedrich Facius v r. 1955 napsal, že se úředními tisky archivy zabývají zřídka, avšak nikdy z povin, nosti a jen příležitostně ze zájmu, knihovny naopak téměř
vždy z povinnosti a zřídka ze zájmu; přičemž ani archiváři,
ani knihovníoi nepokládají tento podceňovaný druh tiskové
produkce za materiál, který by plně patřil do oboru jejich
působnosti. l / České archivnictví v tomto postoji , ~.trvává.2/
J . Kubíček před lety výstiŽDě poznamenal, že úřední tisky

•

JOO

měly

předlohu vesměs

za svou

do archivní

péče,

úředních tisků

někdy říká

případě nepřesné

archiválie. JI V každém

patří

spisový materiál, který

a proto se jim také

tištěné

archivní pojetí

nezahrnuje všechny kancelářské produkty a

pomůcky, je~ byly tištěny ~ které právě · z tohoto důvodu

zajímají nás. 41 Budeme tedy sledovat nikoliv
úředního

ky", ale "tisky
úřední

Za

tiskaře můžeme

víceméně pravidelně
kladě

takové

tiskaře,

řejnosti

•

věcně,
tiskaře

tiskli pro

uděleného

panovníkem

příp.

pokládat ty

tiskaře,

kteří

kanceláře,

většinou

na zá-

kancelářské produk~ urěené

jež tiskli

a

tis-

a obnovovaného priVilegia, dále
vnitřní

nebo tiskoviny pro

časově

"úřední

charakteru".

místně

ohod

úřadů

ve-

základě

na

omezeného privilegia, ale i

tisknoucí materiály tohoto druhu bez zvláštního

oprávnění.

úředními tiskaři

V širším slova smyslu ovšem

by-

li i ti, kdo tiskli příručky usnadňující práci kanceláří,
aniž by byly určeny jenom jim (např. tituláře, právní sborníky) •
Úřední zakázky byly pro tiskaře velmi výhodné. Objed-

navatel

tiskaři

bylo možné

vytištění

za

dobře

k panovníkovi, aby jim
určitých druhů
nějším

tiskaři

udělil

privilegiem byl
tiskařům

nepochybně

úřadů.

některé

tisky

obraceli

monopol na vydávání a

tiskovin nebo konkrétních

nejvyšších státních
poskytovala

zaplatil a navíc

prodávat. Jestliže se

titulů,

t~sk

nejvýnos-

monopol na tisk · zakázek

Praha jako sídlo

těchto úřadů

nejlepší možnost.

Poslední jagellonští panovníci na českém trůně se zdržovali

převážně

dlil na Pražském
úřadem

v

Bud1ně.
hradě

Z

Habsburků

trvale.

teprve Rudolf II. sí-

NejdŮležitějším ústředním

celého českého státu byla česká královská kancelář.

Od 15. stol. byl kancléřský ~řad ovládnut šlechtou. Kancléř ·
byl reprezentantem stavovské obce, jejímž jménem spolupodpisoval královy písemnosti •. Odpovídal za to, že písemnost
neobsahuje nic, co .by bylo proti

ústavě

státu

čili

zemskému
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zřízení a hlavně co by poruš'lJValo práva stavů. Byl dosazován králem po návrhu stavů (sněmu). Označení kanceláře jako "dvorské ft se stavové dlouho bránili, oficiáln~ tak byla
nazývána od r. 1607. Byla v Praze až do r . 1624.
V době stavovské monarchie z\~talo českému králi jen
málo práv nezáVislých na stavech. Se stavy se panovník dě
lil o moc vojenskou, soudní, správní, finanční i zákonodárno~. Pravidelným zákonodárným orgánem se stal stavovský
sněm. Na českém zemském sněmu měly zastoupení tři stavy:
panský, rytířský a městský. Na rozdíl od Moravy na českém
sněmu nebylo od husitské revoluce zastoupeno duchovenstvo.
V Praze se konaly i rozšířené sněmy generální se zastoupe'n ím dalších zemí České koruny. stavové zápolili o moc ve
státě s panovníkem i mezi sebou. 5/
Usnesení sněmu byla již od 13. stol. zapisována do
úředních knih, které se nazývaly desky zemské. České desky
zemské postihl v r. 1541 požár. Součástí zemských desek byly kvaterny, do nichž se zapisovaly spolu s hlavními body
jednání také nálezy zemského soudu. V Praze zasedal také .
soud dvorský, komorní a hejt~nský a apelační. Posledně
jmenovaný zřídil Ferdinand I. v r. 1548 jako nestavovský,
s placenými královskými úředníky. Už v r. 1527 zřídil tentýž panovník také českou komoru jako ústřední finanční
správu.
Většina zmíDěných ústředních . úřadů ' začala brzy využívat techniky tisku.
Nejstarším známým pražským ú?edním tiskařem byl tzv .
Tiskař Pražské bible, dříve ztotožňovaný s Janem Kampem.
Vytiskl čtyři dochované prvotisky úředního charakteru ze
závěru 15. stol. Svolení sněmu obecDího Království českého
z r. 1497 a později tištěné usnesení sněmovní o policejDím
řádu zemském z r. 1492 zahajují téměř úplnou řadu tisků
sněmovních uSDesení,.. vydávaných bez ohledu' na proměny samotných sněmovních jednání až do 19. stol. 6/ První vydání basilejských kompaktát vytištěn. é kolem r. 1500 se zachovalo jen
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v unikátním

exempláři. 7 /

V r. 1500 schválil

český sněm

vše-

.obecný zákcník českéhc práva zemskéhc, zahrnující pravidla
práva s cukrcméhc , prccesníhc, trestníhc i ústavníhc, nazývaný Vladislavské zemské zřízení. Hlavní zásluhu .o rychlé
prcvedení kcdifikační práce měl tehdejší královský prokurátcr Albrecht Rendl z Úšavy, !uvedený jako jeden ze tří
autcrů. Tento rczměrnější prvctisk vyšel ze stejné tiskař
skédílny hned v r. 1500. 8 /
Tiskař Pražské bible praccval v dílně udržcvané kramářem Severinem až dc r. 1515. Ze severinské tiskárny vycházely tisky úředního charakteru také za Pavla Severina z Kapí Hcry i za Jana Kcscřskéhc z Kcscře, a tc zejména sněmov
ní usnesení a zemská zřízení až dc pclcviny 16. stol. Ve
dvacátých letech 16. stcl. však sněmovní usnesení tiskl
Mikuláš Kcnáč z Hcdiškcva a v r. 1532 ójediněle v Praze
Pavel 01ivetský.9/
Česká králcvská kancelář cd dcby pancvání Ferdinanda I.
dávala tisknout pa~enty, tj. ~tevřené listy - litterae patentes. Nejstarší dcchcvaný tištěný patent Ferdinanda I. je
z r. 1538. Habsburkové po nástupu na český trůn vydávali
králcvská nařízení ve formě patentů v rostcucím pcčtu a zároveň rcstl také jejich význam. V té době byly tištěny na
jednotlivých větších arších .tak, že se podcbaly psaným listinám. Od 18. stcl. pak převládla sešitová fcrma. Cenné
sbírky patentů jscu ulcženy v našich archivech, ale zpra•
10/
oovatelé si .otázky .o jejich tiskařích vůbeo nekladli.
Bez typclogického rczboru můžeme na tiskaře jednctlivých
pa t entů usuzcvat pcdle znění udělovaných priVilegií. Pokud
v ni oh nejscu patenty či listy výslcvně z~iňcvány, pravdě
pcdcbnými tiskaři byli ti, kdo v té které době tiskli sně
mcvní usnesení.
Nové zřízení o vyzdvižení desk zemských pohořalých
Království českého 1541 vyš~o v prvníoh lednovýoh dneoh r.
1542 ze severinské tiSkárny "s Jehc královské Milosti povo-

JOJ

1ením, aby žádný tohoto nového
rina mladšího až do roku
hněvu

zřízení

pořád zběh1ého

netisk1 mimo Sevepod uvarováním

a nemi10sti Jeho krá10vské Mi10sti a

skutečného

tres-

, ín • 11/
t an

Pro tisk sněmovních usnesení získal takové privilegium
ve stejném roce, hned na počátku své tiskařské činnosti,
pražský tiskař Barto1oměj Netolický, jak je uvedeno u tisku
sněmu· konaného v prosinci 1541.12/ Netolický tisk1 sněmovní
usnesení pravidelně do r. 1547. Právě tohoto tiskaře povo1a1 také Ferdinand I. do svého 1ežení u Litoměřic, aby tam
zača1 hned během pot1ačováni stavovské vzpoury v 1éti 1547,
jejiž porážka zásadně ovlivnila předevšim postaveni měst,
tisknout Akta těch všech věci, jakýsi postupně vznikajicí
sborník dokumentů, který mělospraved1nit postup panovnika. 1J / Akta Netolický dotisk1 8. řijna v Praze. Odměny se
mu dostalo neprodleně ·~ od 10. října 1547 se stal jediným
legalizovaným tiskařem v Českém krá1ovství. 14 / V r. 1549
Bartoloměj Netolický získal výhradní právo na tisk m~dátů,
listů a jiných věcí pro královskou kancelář a sněmů pro
desky zemské. 15 / Netolický tisk1 až do r. 1552 a svou čin
nost obnovil ještě nakrátko v letech 1561-1562. Mezi tisky
vycházejícími z jeho dí1ny mě1y právě tisky úředního charakteru výra in ou Převahu. 16 /
Protikrálovská sněmovní usnesení v r. 1547 tisk1i Jan
Kosořský a Jan Had. I výhradní právo Netolického bylo porušováno. Ferdinand I.
da1ších tiskařů.

ostatně

brzy musil

připustit činnost

Pokračovatelem

Netolického se sta1 v r. 155J jeho dří
vější spolupracovník Jiří !<le1antrich, jenž také získal totéž právo na tisk pro krá1ovskou kancelář a desky zemské
jako mě1 Netolický.171 Sněmovni usnesení však tisk1i fakticky také Jan Kosořský, Šebestián Ochs (Oks) a Micha1 Petrle;Na Me1antricha, který vytisk1 posledni sněmovní usneseni v r. 1582, navázal jeho zet Daniel Adam z ' Veleslavína,

J04

později jeho dědicové a
Adam z Veleslavína. lB/

samozřejmě Danielův

syn Samuel

Sněmovní usnesení z let 1589 a 1590 ovšem vytiskl
"cum gratia et privilegio S. Caes. Maies." Jiří Nierin. 19/
V z~věru 16. stol. je tiskla také vdova po Michalu Petrlovi ze Z~vořio, dále Václav Marin z Jenčic, Jan otmar Jakubův Dačický, Anna Šumanová a d .ědic Jana Šumana a ojediněle
na počátkU 17. stol. Daniel Sedlčanský.
Jestliže v r. 1547 byla z popudu Ferdinanda I. tištěna
Akta těch všech věcí, které se sběhly mezi ním a stavy, dal
v r. 1611 Matyáš II. tisknout Akta a kopie některých psaní,
listů posi'lacích, instrukcí, propozicí, rezoluoí, poselství
etc •• ~. v příčině lidu vojenského pasovského prošlých mezi
ním a Rudolrem II., a to nejprve ve Vídni a potom česky
v Praze. Tato Akta vyšla "z jistého' poručení ••• u Jonaty
Bohutského, s jistým a milostivým povolením" Matyáše II. 20 /
Za českého povstání tiskli v Praze sněmy Matěj Pardubsk~ Daniel Karel (Carolides) z Karlsperka a zejména Sa~uel
Adam z Veleslavína.
Po Bílé hoře Habsburkové uplatnili stanovisko o ztrátě
všech práv stavů s odůvodněním, že se tito vzbouřili proti
svému "králi. Začala být praktikována zásada, podle níž vešker~ moc ve státě náleží panovníkovi a jen jím může být
dále delegována. Český stát se stal absolutní monarchií, ve
které vl~dla z Vídně habsburská dynastie a cizí panstvo ji
. obklopující. Úřady byly královské (pOZději oísařské královské) a úředníci se stali orgány panovníka.
V pobělohorské době nabyla mimořádného významu česká
dvo~ská kancelář jako ústřední úřad českého státu. Od, r.
1624 byla u českého panovníka ve Vídni. Procházelo jí všechno, co bylo určeno do zemí českého státu, a stejně tak
vše, co z nich přicházelo. Nejvyšší český dvorský kanoléř
se stal nejvýznamnějším hodnostářem českého státu po králi.
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Zemskou vládu v Čechách vedl po potlačení českého povstání Karel z Lichtenštejna jako speciální
nec,

později

králův zmocně

byla zavedena pravidelná správa. Na rozdíl od

moravského tribunálu nebo hejtmanství a slezského vrchního
úřadu si české místodržitelství zachovalo do určité míry
stavovský ráz, nebot se skládalo ze starobylých nejvyšších
úředníků v čele s nejvyšším purkrabím .
Došlo k zásadní změně v organizaci, ' personálním složení a politickém významu zemských sněmů. Mohl je svolávat
jen král sám a iniciativa v jednání mohla, až na později
připuštěné věci "nepatrné", vycházet také jen od krále,
který k sněmům vysilal své komisaře~ Počet stavů byl v Če
chách rozmnožen na čtyři, přičemž stav prelátský byl na prvním místě, před pány, rytíři a královskými městy.
Ve všech zemích se utvářely stálejší orgány připravu
jící jednání a provádějící usnesení sněmů, v Čechách to byla tzv. hlavní komise. Stálý osmičlenný zemský sněmovní výbor vznikl v Čechách až r. 1714, zatímco na Moravě už v r.
1686. 21 /
V r. 1622 povolil Karel z Lichtenštejna, kníže opavský
a místodržitel v ČeChách, Juditě, manželce Štěpána Byliny,
obnovit v domě U tří velbloudů tiskárnu někdy Jiřího Melantricha, kterou koupila od jezuitů, a dal jí výhra,dní právo
na tisk mandátů a patentů a listů české kanceláře, komory
a ' jiných úřadů. Toto priVilegium Bylinovým na jejich žádost
potvrdilo rok později Ferdinand II.22/ Ferdinand III. obnovil a potvrdil stejné priVilegium Janu Bylinovi v r. 1637
a současně ho jmenoval dvorním knih tiskařem s právem označit svůj dům nebo krám císařským orlem. 23 /
Obnovené zřízení zemské vytiskl v r. 1627 ve Vídni ně
mecky Gregor Gelbbar, česky vyšlo v Praze v "impresí šumanské n • 24 / Oblíbenou formou patentů vyhlašoval panovník po
Obnoveném zřízení zemském zákony. Na základě panovníkova
rozhodnutí

některé

patenty vydávaly pak zemské

úřady.
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Sněmovní usnesení začal v Praze po Bylinových od r .
1644 t i sknout Jiří Šípař, od r. 1652 Lidmila Šípařová a
vzápětí Urban Goliáš, který zpočátku tiskl ve stejné dílně
jako Lidmila Šípařová. Od r. 1655 se na tiscích sněmovních
usnesení objevuje jméno Lidmily Sed1čanské, jež podle dekretu dvorské kanceláře z r. 1657 měla tisknout všechny
kancelářské potřeby dvo~ské a místodržitelské kanceláře. 251
Od r. 1644 se opět při tisku českých sněmovních usnesení
- prosadil Urban Goliáš.
Jan Arnold (Arnolt) z Dobroslavína začal státní zakázky tisknout nejprve v Ostruhové, dnes Nerudově ulici na !olalé Straně, později měl také druhou dílnu v Železná ulici po
Goliášovi. Pod jeho jménem · vycházely tisky sněmovních usnesení od r. 1679, pod jménem vdovy Kateřiny Eufroziny Arnoldové v r. 1687.
Leopold I. sice v r. 1688 potvrdil Danielu Michálkovi
·stejná práva, jako měla Lidmila Sedlčanská, ale ten brzy
zemřel a vdova Eva Polyxena Michálková je neudržela. 261
Dvorním knibtiskařem ustanovil Leopold I. v r. 1690 Karla
Ferdinanda ·Arnolda z Dobroslavína, syna zemřelého Jana ArnOlda. 271 Půaobil jako královský dvorSký impresor až do r.
1740. Dosáhl také dalších ddležitých privilegií. V r. 171J
mu Karel VI. udělil výhradní práv~ na tisk zemského zřízení
Království českého se všemi novelami a deklaratoriemi, které u něho vyšlo německy v r. 1714.281 V r. 1719 mu tentýž
panovník obnovil na deset let priVilegium na tisk novin a
patent~, ale s výhradou, že tisk krajských tabel, kvitancí
berničního úřadu a berních knížek. ponechává na vdli stavů. 291
Naposledy jmenované privilegium mu stejný panovník obnovil
ještě v r. 17J1 na dalšícb deset 1et. JOI
Absolutistická vláda Habsburk~ byla od doby panování
Marie Terezie modifikována vídeňSkým centralismem. Habsburkové se snažili vládnout tak, jako by česko-ubersko-rakou
sk~ soustátí bylo jednotným státem.
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V r. 1749 ~~rie Terezie zrušila českou dvorskou kanVznikl nejvyšší správní a finanční úřad společný pro
český stát a alpské (rakouské) země, zvaný Directorium in
publico-politicis et cameralibus, zkráceně Directorium in
internis. Tento úřad byl v r. 1762 nahrazen Spojenou česko
-rakouskou dvorskou kanceláří, krátce Vereinigte Hofstelle.
Také v jednotlivých zemích byla v r. 1749 ~rií Terezií v~ádB. sjednocena a více zbyrokratizována. Ve všech čes
kých zemích i zbytku Slezska byly zřízeny královské reprezentace s komorou, jež měly jak agendu správní čili politickou, tak finanční. V r. 1763 byly zemské správní úřady
přezvány na gubernia, v Čechách v čele s nejvyšším purkrabím. Stavovské výbory Josef II. zrušil, ale za Leopolda II.
byly zase obnoveny. Poslední zemský výbor byl českým sněmem
jmenován v předrevolučním roce 1847. 31 /
Dvorní knih tiskař ~rie Terezie v Čechách vzešel z
pražské tiskařské rodiny RosenmUllerovy. Jmenovala jím v r.
1741 Karla Františka Rosenmúllera. Stejně jako jeho před
ch~ce Karel Ferdinand Arnold získal zároveň na deset let
privilegium na tisk německých řádných a mimořádných novin,
ale stavUm bylo opět ponecháno na vůli, u koho ~htějí tisknout krajské tabely, kvitance berničního úřadu a jiné tiskoPisy.3 2 / Po něm se na několik let stala dvorní knihtiskařkou
vdova. Žofie Rosenmúllerová. 33/
Y r. 1752 jmenovala ~~rie Terezie dvorním knihtiskařem
v .Praze Františka Hynka (Ignáce) Kircbnera. 34/ Hned v ná~leduJ.ícím roce u něho vyšlo znovu německy zemské zřízeni. 35 /
Sněmovní usnesení tiskl do své smrti a po něm v letech 1760celář.

-1761 jeho vdova . Žofie Kirchnerová. Jí sic~ ~rie Terezie
jako ovdovělé dvorní knih tiskařce prodloužila o deset let
ještě v polovině r. 1761 priVilegium na tisk . českého genealogického kalendáře, českých a německých novin, patentů a
mOdliteb,36/ ale v r. 1762 táž panovnice u"dělila titul
dvorního knih tiskaře Janu Josefu Klauserovi (Clauserovi}.37/
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Zároveň mu na deset let propůjčila také právo na tisk čes

kého genealogického kalendáře, českých a německých novin,
patentů

a modliteb, a to po jeho

předku

Františku Ignáci

Kirchnerovi. Jak to bylo obvyklé, pOkračovala po Klauserově
smrti v

tiskařské činnosti

od

začátku

sedmdesátých let 18.

s tol. jeho vdova • .A Marie Terezie prodloužila Žof'ii Klauserové, "Její císařské královské apoštolské ~!ilosti dvorské
českém",

impresorce v Králo"ství

kalendářů,

vilegium na tisk
Od

počátku

v r. 1772 o deset let Sripatentů a modliteb. J /

novin,

osmdesátých let 18. stol. byla

největším

pražským tiskařským pra. covištěm tiskárna. Jana Ferdinanda ze
Schonf'eldu {nar. 1750, zemř. 182l~ . Knihtiskařem byl už jeho
dvěma

otec Antonín Jan. Podnikavý Jan Ferdinand získal se
mimopražskými

společníky

od Josef'a II. v r. 1785 na deset
. let privilegium na tisk soudních zákonů. J9 / Dvorním knihtiskařem se stal za Leopolda II. v r. 1790, kdy rovněž ob-

držel právo na tisk soudních věcí, schematismů, Pražských
40
novin a berních kníŽek. / Privilegium na tisk českých soudních prací mu potvrdil na dalších deset let František II.
41
(Od r. 1804 rakouský císař František I.) v r. 179J. /
V r. 1799 mu tentýž panovník

udělil

privilegium na

tiskař

ské práce pro dvůr a soudy a na tisk Pražských poštovských
novin, redigovaných Krameriem, na dalších deset let.42/
Prosperujícímu podnikateli SChonf'eldovi, který expandoval i do

Vídně,

začal

Však

v Praze ryohle

vyrůstat

roz-

hodný konkurent. Gottlieb (Bohumil) Haase (nar. 1764,43/

zemř • . 1824), který v Praze pracoval nejprve ja.ko ·sazeč v Jeřábkově knihtiskárně,

začal

1798. V r. 1804 se stal
ho díle
V

pokračovali

pOlovině

třicátých

provozovat vlastní tiskárnu v r.

českým

stavovským

synové Ludvík,
let 19. stol.

Ondřej,

tiskař·em. 44 /

V je-

Bohumil a Rudolf'.

přenesli svůj

rozrůsta

Jící se podnik do zakoupené bývalé tiskárny Jakuba ze Schonf'eldu v někdejším klášteře ~v. Anny. Titul o.k. dvorní knihtiskárny získaii v r. 1844. Haasové si vedle knihtiskárny

J09

vybudoV31i svou litografii, písmolijnu, vydávali noviny
(Bohemia), zakoupili papírnu ve Vraném. Rozmach jejich podnikání byl mimořádný. Vedle Státní tiskárny ve Vídni, založené v r. 1804, to byl v 19.stol. přední tisl~řský podnik
celé rakouské monarchie. 4S / Po kratší dobu byl a.kciovou
společností (1871-1879), jež potom byla jako soul~omý podnik provozována Ondřejovým synem Ondřejem Haasem pod firmou
A. Haase. Ten se v r. 1881 stal dvorním dodavatelem.
Haasové řídili také filiální arcibiskupskou tiskárnu
v Klementinu, která přešla do soukromých rukou již v 18.
stol., stejně jako jezuitská tiskárna. Posledně jmenovaná
byla v r. 1776 odevzdána do majetku normálního školního fondu. Normální školní tiskárna byla nejstarší státní tiskárnou
v Praze. Z této pozdější knihtiskárny Státního nakladatelství
46
se vyvinulo dnešní Státní pedagogické nakladatelstvi. /
V r. 1848 vznikla jako podnik českého gubernia tiskárna,
která je dodnes v činnosti v Karmelitské ulici v Praze, v
sousedství Státního ústředního archivu. Byla zvána také tiskárnou místodržitelskou. Po r. 1918 byla přejmenována na
Státní tiskárnu.

Pokusili jsme se VÝsledovat posloupnost pražských úřed
ních tiskařú, kteří pracovali pro nejvyšší státní úřady od
15. do 19. stol. Byli to zpraVidla přední pražští tiskaři.
Ve stručném nástinu práce tiskařú státních zakázek jsme se
nemohli zabýva.t celkovým stavem a vývojem pražskéhO tiskař
ství v rúzných údobích, jímž byla tato činnost OVlivňována.
Aby bylo možné zpřesnit obraz mnohostranného púsohení tisku,
bylo by třeba v dalších příspěvcích sledovat také tiskaře
pracující pro jiné instituce.
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Poznámky
1/

F. Facius, Amt1iche Drucksachen. Ein Grenzgebiet
zwischen Archive und Bi~liotheken. Der Archivar 8,
1955, sl. 209-226.

2/

Nověji se tímto matoucím pojmem zab~va1i V. Babička
a T. Kalina, Jednotný fo~u1ář archivního inventáře.
Zpravodaj pobočky ČVTS SUA Praha, Č. 18, 1981, zejm.
e. 112-114.

3/

J. Kubíček, Vzájemný vztah mezi archivy a knihovnami.
Příspěvek k vymezení knihovního fondu. In: Knihovna,
sv. 8. Praha 1971, zejm., s. 93-94.

4/

Skutečnost,

že archiválie byla tištěna, zůstává až
mimo pozornost zpracovatelů. Např.
J. Eršil a J. Pražák v úvodu 2. sv. Katalogu listin
a listů Archivu pražské metropolitní kapituly z let
1420-1561 (Praha 1986) připomínají změny v psací látce, formátu písemností i užití jazyků, ale o proniknutí techniky tisku se nezmiňUjí. (Č. kat. 792 a 811,
v opisech mandáty či patenty k tiskařství.)
překvapivě

často

5/

Přehledně V. , Vaněček, Dějiny státu a práva v Českoslo
vensku do roku 1945. 3. vyd. Praha 1976. Podrobněji o
českých sněmech od počátků až do r. 1918 různí autoři
v publikaci Česká národní rada, sněm českého lidu,
kterou uspořádal V. Vaněček (Praha 1970).
'

6/

Knihopis československých tisků od doby nejstarší až
do konce 18. století. Díl 1. Prvotisky (do roku 1500).
Red. Z. V. Tobolka. Praha 1925. I, č. 23 a 24; E. Urbánková, Soupis prvotisků českého původu. Praha 1986,
č. 24 a 29; táž, Prvotisky českých sněmovních artikulů. In: Ročenka SK ČSR 1966, Praha 1967, s. 136-150;
J. Volf~ Po stopách prvotisku: Nálezové sněmu obecního
z roku 1497. ČNM 102, 1928, s. 27-33. Srv. J. Pelant,
České zemské sněmy v létech 1471-1500. SAP 31, 1981,
s. '340-417.

7/

Knihopis I, není uvedeno; E. Urbánková, Soupis prvotisků, Č. 28; táž, K prvním českým tiskům kompaktát.
In: Docentu PhDr. Františku Horákovi k šedesátinám.
Praha 1971, s. '33-41.

8/

Knihopis I, č. 29; E. Urbánková, Soupis prvotisků,

15'- 2'6.
9/

Zatím nejúplnější přenled českých sněmovních usnesení
byl publikován pod titulem Artikulové sněmu Království

Jll

českého

v 2. díle Knihopisu. Tisky z let 1501-1800.
Praha 19J9-1967. Tato 1. část 2. dílu Knihopisu, ještě pod red. Z. V. Tobolky, zahrnula pod Č. 270-582
v chronologickém řazení sněmovní usnesení z let 1515-182J. Edice některých českých sněmů z nejstarší doby
do r. 1509 je v 1. - 6. dílu Archivu českého, Praha
1840-1872; dále Sněmy české od léta 1526 až po naši
dobu. (Die bohmisohe Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlusse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit.)
I-ll (1526-1605) a 15 (1611). Praha l877-l9J9.
10/

Např. K. Kulířová - R. Sander, Patenty. Katalog sbírky
patentů Státního ústředního arohivu v Praze. Praha.

1956.
11/

Knihopis, Č. 17480; K. Beránek (Tiskařská privilegia
České dvorské kanceláře v Státním ústředním archivu
v Praze. Strahovská knihovna 12~lJ, 1977-1978. Praha
1982) toto privilegium neuvádí.
Knihopis, Č. 282; K. Beránek (TiSkařská privilegia)
toto privilegium , neuvádj.

13/

Knihopis, Č. 105. Podrobněji P. Mašek, Význam Bartoloměje Netolického pro český knihtisk. Příspěvky ke knihopisu 4. Praha 1987, s. JO, 36, 106-108.

14/

K. Beránek,

15/

Tamtéž,

16/

Celkové zhodnocení P.

~šek,

17/

K. Beránek,

privilegia,

18/

V Beránkově práci tato privilegia nejsou uvedena.
Bibliografie publikací vydaných ve veleslavínské tis-.
kárně v letech 1578-1620 je součástí práce M. Bohatcové a J. Hejnice (O vydavatelské činnosti veleslavínské
tiskárny. FHB 9, 1985), kde autoři na s. 293 konstatuji: "Knihopis ve svém prvním rozběhu (Zdeněk V. Tobolka
nepředpokládal, že se jeho vydávání protáhne na řadu
desetiletí) zabral i české tisky úřední povahy, napří_
klad sněmovní artikule (pod písmenem A); později se
však takový postup ukázal neúnosným a soupis tisků
úřední povahy se začal zpracovávat k vydání ve zvláštní bibliografii, na kterou nakonec nedošlo. Lze tedy
předpokládat, že v archivech leží další, dosud nezaregistrované tisky, vydané zejména v době, kdy veleslavínskou oficínu řídil Samuel Adam z Veleslavína." Srv.
J. Pešek, ~Ielantrišská pozůstalost z roku 1585. DP 1,

Č.

Tiskařská

privilegia,

Č.

1, s. 75.

4, s. 75.
Tiskařská

Význam B. Netolického.
Č.

8, s. 76.
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1980, s. 77-101; týž, Tiskárna a sklad mistra Daniela
Adama z Veleslavína. Zprávy AU!( 4, 1982, s. 64-79.
19/

Knihopis, Č. 336 a 337; K. Beránek (Tiskařská privilegia) toto privilegium neuvádí.

20/

Knihopis, Č. 104. K. Beránek (Tiskařská privilegia)
toto privilegium neuvádí.

21/

Viz pozn. 5.

22/

K. Beránek, Tiskařská privilegia, Č. 32 a 33, s. 80.

23/

Tamtéž, Č. 36, s. 80.

24/

Č. Zíbrt, Bibliografie české historie. Díl 2. Praha
1902, s. 343-344.

25/

Srv. K. Beránek,

2.6/

Tamtéž,

Č.

46, s. 82.

27/ Tamtéž,

Č.

48, s. 82.

Tiskařská

privi).egia,

Č.

46, s. 82.

2.8/

Tamtéž, Č. 73, s. 86; Č. Zíbrt, Bibliografie 2,
675, s. 343.

2.9/

K. Beránek, Tiskařská privilegia, Č. 81, s. 88.

30/

Tamtéž, Č. 99, s. 90.

31/

Viz pozn. 5.

32/

K. Beránek, Tiskařská privilegia, Č. 12.1, s. 94.

33/

Tamtéž její jmenování není uvedeno, ale pod Č. 131 a
134 na s. 95 a 96 jsou uvedena jiná priVilegia udělená
jí jako ovdovělé dvorní knihtiskařce v r. 1750.

34/

Tamtéž,

35/

Č. Zíbrt, Bibliografie 2, Č. 676, s. 343.

36/

K. Beránek,

37/

Tamtéž,

Č.

145, s. 97.

38/

Tamtéž,

Č.

151, s. 98.

39/

Tamtéž,

Č.

163, s. 99.

Č.

135, s. 96.

Tiskařská

priVilegia,

Č.

144, s. 97.

Č.

JlJ

40/

Tamtéž ,

Č.

164, s. 99-100.

41 /

Tamtéž ,

Č.

166, s. 100,

42/

Tamtéž,

Č.

169, s. 100.

V publikaci Velkozávod A. Haa.se, Praha I, Anenský dvt\r
(Anenský dvůr slovem i obrazem. 1-!onografie domu A. Haase v Praze), vydané vl. nákl. v r. 1908, zároveň také
německy, k 110. výročí trvání tiskárny, se uvádí narození 22 • .4. 1764, ale ve slovnících a literatuře je
CSasto r. 1765.
44/

Tamtéž se uvádí 1804, ale v části literatury je tak~
r. 1805.
Po medail~nech velkých závodů zahraničních uve~ejnil
časopis tiskařů Veleslavín jako první z medailonů o domácích podnicíCh stat J. V. Žáka Původ, rozkvět a nynější stav c. k. dvorní knihtiskárny Synův Bohumila
Haase v Praze. Veleslavín I, l86J/1864, č. 17, sl.
185-187; Č. 19 l sl. 221-222; 'č. 21, 51. 252-254. Další
literatura citována ve studii J. Hoffmannové Tiskařství
a průmyslová revoluce •. Smi, ř. C, 29, 1984, č. J,
v pozn. 56, s. 179-180.

46/

K. Kabát, Prvých padesát roků trvání knihtiskárnv
Státního nakladatelství. K stopadesátému výročí.'
Praha 1926.
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Jaroslava Hot tma n n o v á
Die prager Amtsdrucker
Zusammenfassung
Die Vertassertn macht in ihrem Beitrag au! die geSchri!tstucke und au! die Fublikationen. die von
einem ' amt1ichen Charakter sind, autmerksam. Ihrer Meinung
nech sind die Amtsdrucker diejenigen Buchdrucker, die mehr
oder weniger tur die Kanz1eien meistens au! G~xad eines
Herrscherprivi1eg§ druckten. oder diejenige~. die gie
Kanz1eiprodukte. tur die O!!entlichkeit und tur gie Amter
o~e Sonderberechtigung ~ckten. Die Amtsau!trage waren
tur die BuchdruQker §ehr gun§tig. Die Herausg~be und der
Druck der Auftrage tur die hochsten Staatsbehorden waren
meist rentabe1. Der a1teste Prager Amt3~-ucker war der
sogenannte Buchdrucker der Prager Bibel. Vom Jahre 1497
angetangen (beziehungsweise vom Jahre 1492 an) druckte
er vier Inkunabeln. die einen Amtscharakter trugen. Die
Landtagsschlusse wurden bis in das 19. Jahrhundert gedruckt.
Die Vert§sserin bietet eine Ubersicht der Bychdrucker,
die in Prag tur die zentra1en Landes- und Hotbehorden d--uckten. Die Ubersicht schliess die Vertasserin mit der bedeutenden Buchdruckerei A. Haase und mit der GriL~dung der
statthalterischen Buchdruckerei in Prag 1m Jahre 1848.
d-~ckten

J15

'NtKTERÉ OTÁZKY KNIžNÍHo OBCHODU V PRAZE 18. STOLETÍ

Volbou názvu ' příspěvku jsem naznačil, že se neodvažuji
formulovat problematiku knižního obchodu 18. stol. v pražských .ěstech v celistvosti. Jsem si vědom, že výzkum ve
sféře komunikace a knižního obchodu v hlavním městě České
ho kr&lovství je otázka komplikovaná postavením země v rakousk' říii, vztah •• k centru knižního obchodu v Lipsku,
situací kulturní i literární, již vyznačovaly jednak literatura s ambicemi univerzálně evropskými v latinském jazyce, jednak vedle sebe se rozvíjející národní literatury
česká a německá, obě s proměnlivými vzájemnými vztahy, a v
neposlední řadě nedostatkem studií, které by věnovaly pozornost recepci knižní kultury v městské společnosti. Badatelské výsledky o recepci v zahraničí nenechávají na pochybách,
že studie o děJináCh knižního obchodu se nemohou spokojit
poznatky o organizaci knižního obchodu, o knižním sortimentu a o schopnosti knihkupců nabídnout a dodat zájemcům knižní novinky, nýbrž vytyčuje úkol konfrontovat nabídku s podmínkami, jež ve společnosti určovaly možnost Jílení čtení
knih, časopisů a novin jako jevu podmíněnému sociálně a ovlivňovanému faktory povahy ekonomické, ideové, politické
a kulturní. Je třeba seznámit se s dobovými idejemi vzděla
nosti, zvláště také s otázkou školskou, s sktuálními požadavky církve a státu, jakož i s působením myšlenky národní
a s růstem potřeby profesionální a sociální komunikace. l /
Vydělíme-li z naznačené problematiky užší oblast knižního obchodu, jeví se jako prvořadý úkol studovat postavení
a Úlohu sortimentního knižního obchodu.
Jde o to odpovědět na otázku, zda v 18. stol. vzrostla
role sortimentního obchodu knihami a jaký" byl na pražském
trhu poměr mezi prodejem knih vydaných doma a v cizině.
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Sortimentní obchod byl již v 16. stol. v pražských mě
stech činností pravidelnou. Byl výlučnou záležitostí knihkupců, kteří udržovali spojení s frankfurtskými knižními
veletrhy. Šlo o dvorské knihkupce, jimž nebyli s to kon~
rovat domácí knih tiskaři a ťknihvazači nebo nespecializovaní kupci. 2 !
Představu o nabídce knižního sortimentu na sklonku 17.
a na počátku 18. stol. poskytují údaje o skladu pražského
knihkupce Kašpara Zachariáše VusÍDa. VusÍD nabízel knihy
jednak ve vlastním domě, jednak na Pražském hradě, kde byly
tradičně na prodej knihy, umělecké předměty i noviny. Již
z lokalizace prodeje je patrné, že p~etrvalo i zaměření na
šlechtického zákazníka, hierarchii a cizince, jak je známe
ze 16. stol., z doby, kdy na Hradě sídlil Rudolf II. O tom,
že nabídka nepracovala ani na počátku 18. stol. s devízou
masovosti, ale že vycházela vstříc požadaVkům vybrané společnosti, svědčí sortiment knih, které VusÍD nabízel. Základní fond VusÍDova skladu obsahoval téměř 50 'f, knih v latině,
na 40 'f, knih v ~ěmčině a více než 5,5 'f, knih francouzských,
J 'f, italskýoh, 0,5 'f, španělSkých a jen 1,5 %knih v českém
jazyce. Z hlediska tematického zaujímá první místo literatura poučná a zábavná, k níž VusÍD řadil 28 %sortimentu. Následuje literatura teologická a náboženská s 26 %, lékařsko
-chemická s 13,5 %a právnická s 11,5 %sortimentu; zbytek
tematicky tříděné literatury náležel hudbě (necelá 2 %knih).
Bez tematiokého utřídění zaznamenal VusÍD všeohny knihy, po~
kud nebyly napsány latinsky a německy.
K základnímu seznamu vydával VusÍD od r. 1696 pravidelně doplĎky. Z doplĎků je patrné, ze v letech 1696-1701 zaladil do prodeje asi 2 600 titulů. Z čísla je zřejmé, že rozsah
knižního sortimentu se zvětšoval. Zatímco v nejstaršíoh roč 
ních .eznameoh bylo zaznamenáno 180-240 titulů, v nejmladších
pOloletníOh, dochovaný oh z r. 1700, bylo uvedeno již asi 7?O

titulů. :J/

j17

Tiskem vydané nabídkové aeznamy nebyly v pražských
noYUm. Známe je již ze 16. stol. a víme, že také
cizí knihkupci nabízeli v českých zemích knihy podle seznamů. Vusín však jako první pražský knihkupeo vydával seznamy
novinek pravideln~. Nelze pochybovat, že je také zákazníkům rozesílal. Bohužel neznáme okruh Vusínových zákazníků
jmenovit~. Skutečnost, že seznamy novinek pozd~ji doplnil
vydán~ seznamu antikvárních výtisků dává tušit, že nové
knihy
. neprodával snadno. Seznam antikvárních knih,
který samostatn~ vydal v r~ 1699, obsáhl na 1 600 titulů,
jež představují zhruba 25 ~ sortimentu veškeré knižní nabídky.4/
městech

Pro poznání sortimentního obchodu s knihami je důleži
té zjišt~ní, že převážná část knih nab!zených v knihkupectví byla vytišt~na v zahraničí. Tento rakt sám o sobě avizuje, že knihkupci v 2ásad~ nekonkurovali tiskařům a knihvazačům a že se s nabídkou obraoeli na rozdíl od nich. k majitelům knihoven. Prodej novinek měl nad~ji na úsp~ch pře
devším u vlastníků knihoven velkých.
V souladu s touto tezí je třeba v dějinách sortimentního knižního obohodu v~novat prvořadou pozornost nabídoe
knižních novinek. O tom, že šlo o otázku aktuální z hlediska
zájmu společnosti i zájmu knihkupců, vydávají svědectví nejen stále četn~jší nabídkové seznamy knih, které vydávali
jednotliví knihkupoi, ale také vznik speciálních knihkupeckýoh časopisů ve Vídni. 'Moolí se také inzertní nabídka knih
v novinách, zvlášt~ v náv~stníoích.
Šlo o proces ' pom~rn~ velmi rychlý a hluboký. Podporovaly jej rerormy, 'jež začal ve čtyřicátýoh letech 18. atol.
uskutečňovat rakou3ký oentralizovaný stát. Využití tisku k
předávání inrormaoí společnosti dosáhlo daleko· ?yiiÍbo stupně než kdykoli předtím. Lze konstatovat, že knihtisk a s ním
i knižní ob oh od dostaly od státu příležitost aktivně se zapojit do procesu přem~n společnosti. Politika založená na
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dohledu a represi ustupovala politice oVlivňování. V zemi
rostl počet vydávaných novin, časopisů a knih. Důležitou
součásti státní pol.itiky se s ,tal. požadavek osvěty ~irokých
vrstev obyvatel.stva. Projevoval. se úsilím překonat úskal.í
anal.rabetismu ~ířenim kul.tury, zejména ekonomické, slovem,
jehož oporou byl.y tisky vydávané s podporou státu a'ril.antropických kruhů společnosti. Intenzívně se iířilo poučení
o zeměděl.skem bO,spodaření, o výrobě řemesl.nické a manurakturni a o vrcbnostenské administrativě, která potřebovala
stejně jako státní byrokratický aparát vzdělané úředníky.
Nezastupite1né místo v osvětové činnosti zíSkal.y církevní
úřady, mající obdobně jako úřady patrimoniální a městské
bezprostřední styk s obyvatelstvem. Kněží, vrchnostenlti
úředníci a důstojníci se stal.i v rakouské monarchii v pol.ovině 18. stol.. rozhodující ·sl.ožkou čtenářské oboe.
Abycbom však pl.něji pochopili Úl.ohu knižního obcbodu
v l.8. stol.., je třeba sledovat obě jebo složky. Sortimentní
obchod se zahraniční knihou zůstával. nadále vjlučnou zál.ežitostí knihkupců. Nabidkové seznamy knib pražských knihkupců ze šedesátých a sedmdesátých l.et 18. stol. naznačuji nejen vzrůstajíoí rozsah nabidky, al.e také větší konkurenci v
zápase o čtenáře. Nešl.o již jen o kupce, jak tomu ~ylo v konkurenci s knihkupci vídeňskými, l.ipskými a dráždanskými a v
první pol.ovině století norimberskými. V práci s knihou se
prosazují nové prvky. Můžeme-li na počátku l.8. stol. sl.edovat, že v zemi byla oceňována vysoká úroveň nizozemských
tisků a existoval.a poptávka po módní zábavné literatuře ve
francouzském jazyoe v řadáoh bobaté rodové šleobty a ve
střediscích vědecké práce, jak je představují zejména kláštery, se udržel zájem o vědeokou knihu, pak v polovině 18.
stol. se objevily nové způsoby šiření literatury, umožňují
cí dosáhnout do té doby netušené publicity ve společenských
vrstvách, s nimiž v rostoucí míře počítal stát, Zkoumání
nových komunikačních forem n~značuje, že zájem o novou l.i~

,3l.9

teraturu - a t9 nejen zahraniční, al.e i domácí - se nerealizoval Dadále jen tradičním způsobem, tj. nákupem knih a
aboDováním novin a časopisů pro soukromé knihovny jednotl.ivců, ale zřizováním půjčoven knih a časopisů a vznikem
čtenářských společností. Tyto nové instituce byly závisl.é
na sortimentním knižDím obchodě a často s ním přímo spojeny.
První čítárnu knih, novin a časopisů v českých zemích
zřídil v Praze v r. 1772 knihkupec Wolfgang Gerle. Gerle
měl zároveň velký sklad knih, zvláště také ve francouzs~ém
•
jazyce, jež v knihkupectví půjčoval. POdmínky, za nichž si
je bylo možDo vypůjčovat, byly demokratické. Byla zdůraz
něna rovnost čtenářů. Další půjčovnu knih měl v Praze tiskový podnikatel Jan Ferdinand Schonfeld a nakladatel Franz
Haas. Z Baasova katalogu je patrné, že pdjčovna se zaměřila
zejména na beletrii. Vzdělávací cíle byly rozhodující pro
čtenářské společnosti i pro činnost filantropických společ
ností. Aktivní činnost zednářSkých lóží, doložená' i na poli
vydavatelském, vyrůstala 'z potřeb osvícenské inteligence
sdružovat se za účel.em propagace nových myšlenek otevírajících cestu pokroku vědy a kul. tury.
O tom, te e~istoval přímý vztah mezi sortimentním obchodem a půjčovnami knih nesvědčí jen skutečnost, že nové
způsoby šíření knihy si přisvojili zejména knihkupci. Zvy~
iovali si tím nejen příjem, ale postavili se touto činností
v jejich počátcích do služeb osvícenského státu. Rozbor fon-du knih brněnské půjčovny vídeňského vydavetele Bianchiho
z r. 1774 vede k závěru, že tu .. byly v převážDé většině k dispozioi novinky z let 1770-1'74; obsáhly více než polovinu
titulů. Knihy vydaDé před r. 1760 byly v naprosté menšině
ve srovnání s knihami z decennia 1761-1770. Odraz na knihy
nové a na jejich užitečnost pro společnost je evidentní.
Vyplývalo z toho, že v půjčovnách byly jen' v malé míře zastoupeny knihy teologické a nábolenské a že tu byly jen vý-

•
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jimečně k dispozici knihy v latinském jazyce. 5/
Knihkupecké podnikání hledalo samozřejmě i v druhé
18 . stol. cestu k zájemcům o knihu jako kupcům. '
Tím usilovněji, čím více rostla domáoí produkce knih. Na
zvýšení podílu domáoíoh tisků rakouských v knihkupeokém
sortimentu příznivě působil rozvoj patisku . Aktivita ,tiskař~ a knihkupců (Trattner, Trassler) na tomto poli zaplĎo
vala knihkupeoké obohody laoinými a žádanými tiSky.6/ Pří
znivý vliv na vydávání a prodej knih mělo vytváření jednotného rakouského knižního trhu. V novýoh pOdmínkách se více
uplatňuje vypisování předplatného a využívání knihkupeckého
spojení mezi vydavatelskými oentry v monarchii. Zisk si odnáší zejména literatura v jazyoe německém, ale stranou nezůstaly ani tisky české. Výsledky dílčích analýz předpla
titelskýoh seznamů uka~ují, že pro literaturu vydávanou v
českých zemích bylo spojení s kulturními centry v monarchii,
zejména s Vídní, Štýrským Hradoem a městy v Uhrách a v Hapolovině

•

liči,

mimořádně důležité.

Přímý

styk knihkupoe se zájemci o knihu, at je reprezentoval šlechtioký majitel knihovny nebo jeho knihovník,
učeneo, kněz, úředník, student nebo příslušník městské a
venkovské honorace, kladl nároky na kvalitu knihkupecké informace. Bylo třeba prOkázat také profesionální zdatnost
při obstarávání titulů vydaných v zahraničí. Vzrůstal počet
informaoí i jejich různorodost; přitom bylo základní podmínkou úspěchu udržování obchodního spojení a vedení rozsáhlé
korespondence. V souhlase s tím řád pro knihkupce z r. 1772
(Ordnung fur die Buch~andler in den kaiserl. konigl. Erblanden, Wien 1772) předpisoval pro knihkupce šestiletou nebo
sedmiletou učební dobu a formuloval poiadavek znalosti jasyk~ a vyžadoval vysvědčení o všeobecnýoh znalostech a knihkupeoké pra~i. Stabilizaci knihkupeokého podnikání měla zajisttt finančni jistina. V době, kdy pro knižní obchod a jeboo regulaoi byly rozhodujío! komerční otázky, ustupovaly do
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pozadí strnulé ideové postuláty přežívající ze 17. stol.
a uvolĎovala se prodejnost tisků domácích a zahraničních.
To ovšem neznamená, ' že neexistovaly i nadále přísné před~
pisy o zakázaných knihách a že dohled nebyl poután policejními předpisy . 7/ Nebylo však již záměrem snižovat dynamiku
knižního obchodu založenou na schopnosti konkurence. UVólnění vyvrcholilo vydáním patentu Josefa II., jímž byla
knihk~pecká činnost v r. 1788 prohlášena za svobodné povolání. V souvislosti s tím byla povolena kolportáž tisků,
vydaných v rakuuské monarchii, podomním obchodem.
Uvolnění vázanosti obchodu s knihami vyvolalo stížnosti z řad knihkupců. Na druhé straně' však upozornilo na potřebu integrovat v sortimentním knižním obchodě pokud možno úplnou produkci knih v zemi vydávaných. Konkrétně Ilo
o to, že pražští knihkupci rozšiřovali spojení s pražskými
i venkovskými tiskaři a navazovali obchodní spolupráci s vydavateli v Čechách i v jinýeh rakouských provinoiíCh. Do
obchodní, sítě se dostávaly stále více knihy, které by~y dosud šířeny zájmovými sdruženími nebo soukromými osobami,
jež vydávaly tisky vlastním nákladem. Někteří knihkupci vystupovali častěji jako komisionáři.
Integraci knižního obchodu v rukou knihkupců bránily
tradiční zp-'oby rozšiřování knih. Náboienská literatura
byla již v 16. stol. rozšiřována předeviím prostředniotvím
oírkevních úřadů a kněží. Katolická oírkev navásala v 17. "
stol. na praxi, kterou 2náme z předbělohor.kého období nejlépe u Jednoty bratrské. Plně ji mohla uplatnit, jakmile
byl přesně vymezen soubor tisků, které byly povaiovány za
vhodné pro věřící. Výhody plynouoí z vydávání knih určených
širokému okruhu čtenářů využilo Dědictví sv. Váolava, které
bylo založeno v Praze v r. 1669, k nakládání zbožných katolickýoh knih. Jaho knihy nahrazovaly závadné tisky odebrané
pfi knižních revizích. Svatováclavské dědictví vydalo v le~ech 1670-1751 na 80 000 v1tisků knih, jež rozšiřovalo z
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Prodej knih distribuovaných převážně
jež nebyl s to odstranit sor_timentní knižní obohod, a prakticky pro všechnu produkci
využíval výhod předplatného. Při omezenosti knihkupecké
sítě, :,terá byla prakticky koncentrována do pražských měst
a jen v několika městech v Čechách _ byli knihkupci, šlo o
zápas pro sortimentní obchod často neúspěJný, zejména ve
venkovských městech a na venkově. Komisionáři, zejména vagantní kněží a kramáři, mají zásluhu zvláště o šíření čes
ké knihy. Zasloužili se o t~, že na sklonku -18. a na počát
ku 19. stol. pronikaly ideje národního obrození mezi obyÝatelstvo. Umožnili přímé spojení mezi kulturním centrem v
Praze a českým venkovem a efektivněji než knižní obchod ší- _
řili české knihy a časopisy. Rozšiřování knih prostřednic
tvím místní inteligence působilo zp~tně pozitivním způsobem
na vydávání českých knih.9/
Rozšíření knižního sortimentního obchodu se dálo rovně!
na újmu knihkupecké činnosti ' knihvazačů. Vedle. k tomu JH
ta skutečnost, že knihkupci začali konkurovat knihvazačům
navazováním spojení s domácími knih tiskaři. Plně převzali
spojení s vydavateli ye Vídni a v Jiných městech říše. Svoji pozici uhájili knihvazači jen tam, kde nebylo knihkupectví. Tak tomu bylo např. v Opavě, - kde knihvazač Vogelsinger
vykonával činnost obdobnou knihkupecké. lO/ Ve venkovských
českých městech nebyl obrat knihvazačů vysoký. Víme, že čes
kobudějovický- knihvazač, který neměl ve městě knihkupeckou
konkurenci, prodal do roka 80-100 velkých a malých tisků
z pražských a lineckých tiskáren. 11/
vlastních

skladů. 8 /

faráři překonával překázky,

Sortimentní knižní obohod ovlivnily v 18. stol. i změ
ny v organizaoi mezinárodního knižnÍbo obchodu. V době pře
vahy výměnného systému navštěvoval lipské veletrhy z pražských knihkupců pravidelně jedint VusÍD. Od třicátých let
vzrostla v Lipsku aktivUa vídeňskýoh knihkupců, kteří tu
zcela eliminovali roli tmihkupců praŽSkých. PočÍDaje pade-

sátými lety soustředil obchod s Lipskem ve svých rukách
J. T. Trattner, který měl k ' dispozici kni~kupecký krám také v Praze. Většímu uplatnění pražských knihkupců v Lipsku
bránilo ovšem i jejich nižší finanční zajištění. O praž- .
ských knihkupcích druhé poloviny 18. stol. Prohlašovali
kompetentní činitelé, ie nemají dostatečný kapitál a jsou
zadluženi. 12 / Situace se měnila k lepšímu až s budováním
pevnějšího spojení mezi pražskými vydavateli a lipským
knižním trhem Nebylo' však k němu moino dospět dříve, než
se vytvořily přímé kontakty mezi vědeckým a kulturním životem v českých zemích a německými zeměmi, zvláště Saskem.
Teprve tehdy bylo· moino pomýšlet na uplatnění kniiní produkce v českých zemích ve sféře severoněmeckého kniinÍbo
obchodu. 1J/ K této změně došlo až na sklonku 18. stol. a
zaslouží tu upozornit na vydavatelskou aktivitu nejstarší
pražské vědecké společnosti, Královské české společnosti
nauk. Aktivním činitelem byl přitom ještě dráždanský tiskař
a nakladatel Walther. Teprve na počátku 19. stol. se uplatňUjí jako prostředníci pražští nakladatelé a komisionáři,
zejména Calve. Využívaj~ výhodné polohy Prahy na linii Vídeň - Lipsko a pracují i pro některé vydavatele mimočeské
(J. Ch. André). Tyto tendence kontrastu.jí s nezájmem pražských nakladatelů o vydávání vědecké literatury v prvé polovině 18. stol.
Pro · dějiny kniiního sortimentního obchodu v Praze je
důležité zjistit, kdy a za jaké situace došlo k jeho konstituování na nacionálním základě a kdo byli iniciátoři a
realizátoři této myšlenky v české národní společnosti. To
však je již kapitola z dějin pražského kniiního obchodu,
která přesahuje rámec l~ •• to~etí.
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Poznámky

1/

Jde o problematiku, která nebyla v literatuř e o pražském, resp. českém knižnim obchodě dosud komplexně
řešena. Z literatury o knihkupcích v Praze a v českých
zemích v 17. a 18. stol. si podržují stále svou fakto grafiokou hodnotu statě J. Volfa. Srv, zejména téhož
Přehled vývoje knihkupectví a nakladatelství v Česko
slovensku do převratu, In: Československá vlastivěda
VII, Písemniotví t Praha 1933, s , 565-580; týž, K ději
nám knihkupců v Cechách v 18, stol, In: Knihtisk čes
kpslovenský. Topičův Salon, leden 1920, s, 103-122 .
Nejnovější souhrnné poučení o vývoji v německé oblasti
v knize H. Vidmanna (Gesohichte des Buchhandels vom
Altertum bis zur Gegenwart . Teil 1, Bis zur Erfindung
des Buchdrucks sowie Geschichte des deutschen Buchhandels , Viesbaden 1975), kde citována další literatura,

2/

O knižnim obchodi v 16, stol, pojednal v příspěvku
otištěném v tomto sborníku B, Nuska, O dodávkách knih
dvorskÝch knihkupců pro rožmberskou knihoT.nu srv. Z.
Šimeček, Linzer Markte und die Bibliothek der Rosenberger , Historisches Jahrbuoh der Stadt Linz 1985. Lini
1986, s, 415-42', Násory na knižní obchod v 16, stol,
jsem shrnul v~ stati K problematice knižního obchodu
na sklonku 15, a v 16, století, In: Knihtisk v Brnl a
na Moravě, Brno 1987, s, 148-160,

3/

Tištěné

4/

Srv, údaj v

5/

otázce půjčoven a čtenářských společností jsem věnoval
pozornost ve stati Půjčovny knih a čtenářské společno
sti v českých zemích a jejich působení do roku 1848
(ČSČH 29, 1981, s, 63-88); tu uvedena příSlušná literatura.
.

6/

o Trattnerově pOdnikání srv. nejnovaji U. Giese, Johann
Thomas Edler von Trattner, Archiv fUr Geschichte des
Buchwesens " 1961, sl, 1013-1454; o rozsahu ~sslero
va patisku v osmdesátých letech informuje Ch, d Elvert,
Geschichte des BUoher- und Steindruckes, des Buchhandels, der BUoher-Censur und der periodischen Literatur,
sowie Nachtrage zur Geschichte der historischen Literatur in MBhren und Oesterreiohisch-Schlesien, BrUno 1854,
s, 92n,

7/

O knižní oensuře srv, ' J, Marx. Die osterreiohische Zensur in Vormars, MUnchen 1959; G. Klingenstein, Staats-

nabídkové seznamy K, Z, Vusina jsou uloženy v
konvolutu ve Strahovské knihovně pod sign, JH VII 13,
předchozí

poznámce,
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verwaltung und kirchliche Autoritat im 18. Jahrhun- ,
dert. Das Problem der Zensur in der theresianischen
Reform. Wien 1970.

8/

O Dědi~tví sv. Václava srv. J. N. Sedlák, Dějiny Dě
dictv! sv. Václava (1669-1900). ČKD 42, 1901, s. 38-41, 88-92, 153-158, 248-254, 302-309, 369-375, 426-431; A. Pod1aba, Dop1Ďky k "Dějinám Dědictv! sv. Václava" Dra Jana Nep. Sedláka. ČKD 65, 1924, s. 625-629, 722-730; 66, 1925, s. 40-44; nakladatelský seznam z r. 1748 otiskl J. Volf, Nakladatelský seznam
Svatovác1avskébo dědictvL ČNH, oddíl duchovědný,llO,
1936, s. 297-300. O účasti kněžstva při šířen! české
kniby srv. T. Škrdle, Zásluhy českého, moravského a
slezského ducbovenstva o zakládání kniboven, o rozšiřován! knih a časopisů po dědinách a městech. Sv. 1,
Preba 1888.

9/

Pro předbřeznové obdob! podal pro východní Čechy po- '
drobnou dokumentaci V. Květenský, Knihovny a knibov- '
nictv! 1818-1848. Bibliografie zpráva článků z obrozenských novin, časopisů a almanachů. Hradec Králové
1968; týž, Kniho.~y východních Čech 1818-1848. Hradec
Králové 1969.
'

10/

o

Vogelsingerově činnosti srv.

novinářství

v

Opavě.

Z. Šimeček, K počátkům
Slezský sborník 66, 1968, s. 40-

-57.

11/

Přípis krajskému úřadu z 25. 9. 1748. OA Č~ské' Budějo
vice, MA České Budějovice, chronologicky řazená spisovna.

12/

Údaje v SÚA, ČG, Commercia1e, H20.

13/

O cestě F. Palackého do Lipska, kde se měl pokusit z!ska. odběratele pro Monatschrift der Gesel1schaft des
vaterlandischen Museums in Bohmen, jenž začal vycházet
v r. 1827, srv. zmínku v dopise J. Dobrovského J. Hormayrovi z 3. 5. 1827. Palackj. podnikl cestu na veletrh
spolu s pražskými knihkupci. Srv. M. Krbec - Z. Šimeček, Vzájemná korespondence J. Dobrovského a J. v. Hormayra. Acta Universitatis Palackianae 01omucensis, Fac.
Paed., Pbi101ogica III, Český jazyk a 1i'teretura 5,
1985, s. 198-200.
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Zdenek Š i meč e k
Einige Fragen des Bucbhandels in Prag des 18~ Jahrhunderts
. Zusammentassung
In seinem Beitrag macht der Autor aut die kompliziette
Ertorschungsproblematik des Buchhandels in den Prager Stadten autmerksam und zeigt die Notwendigkeit, diese Problematik aut Grund der Erkenntnisse von der Ubernahme der Buchkultur in Behmen zu lesen. Die Angebotsangaben des Buchsort1ments am Ende des 17. und am An!ang de§ 18. Jahrhunderts
stellt er den Erkenntnissen aus der 2. Haltte des 18. Jahrhunderts gegenuber und stellt test, dass w8hrend nur sehr
kurzer Zeit das Angebot wesentlich erweitert wurde. Das
steigende Buchangebot ist seiner Meinung nach mit den Gesellschattsumwandlungen verbunden, diese stehen in engem M
Zusammenhang mit den Wirtschattsretormen und mit der erhohten RolleMdes Staates 1m gesellscha!tlichen Leben. Beson- ·
ders aus!uhrlich vertolgt der Autor die Wirkung des Konkurrenzkamp!es um die Leser und die T~ndenzen, die zur Freigabe der Buchhandelsgebundenhei t !uhrten. Was die Entwicklung des Sort1mentsbucbhandels betri!tt, hebt er die Integrationsautgabe des Buchangebots hervor. Dl.e ses strebSe danach, dle Teilnahme der Priester und der geistlichen Amter
&ll der Verbrei tung der Buchkul tur Zll ersetzen, und ubernahm
in e~em 1mmer ste1genden Masse 'das Kommdssionsangebot und
die Tat1gkeit der Buchbinder.
M Es w1rd die Th~se angenommen, dass die Prager Buchhandler in der 2. H81tte des 18. Jahrhunderts, was das Kapital anb~langt. schwach waren und dass sle auch deswegen
nur ungenugend an dem internationalen Bucbhandel teilgenommen baben. In Leipzig ersetzten sie vorwieg~nd die Wiener
Kaufleute als Verm1ttler dj2r Mehrhe1t der Bucher, die aus
Lelpzlg in die Lander der osterteichischen Monarchie gelietert .urden. Dur schw§ch und spat kam auch die Prager Buchproduktion in der Sphare des norddeutschen Buchhandels zur
Gel tung. Am Ende seines Be1trags stell t sein Autor !est,
dass slch Min Prag der Sort1mentsbucbhandel au! dem nationalen Ge!uhl erst 1m 19. Jahrhundert konstitulerte.
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P o k o r n Ý

p. ANTONÍN KONIÁŠ

s.

J. JAKO TEORETIK

ČESKÉ Iú'ITŽNÍ KULTURY
Šíření knih a čt ení nepovažují všichni za kladný jev

sám o sobě.
se čt~ málo

Nestačí

se jen ptát nýbrž c o se

či hodně,

říkají
čte,

- zda se čte a zda
s kým a čemu to slou-

ži. A právě takové otázky si na počátku 18. stol. kladl P.
Antonín Koniáš z Tovaryšstva J e žíšova a. odpovídal na ně s
pregnantností, jakou se vyznačují ti, kteří, aby zapálili,
sami

hoří.

Ve svém oboru byl Koniáš ne pochybně vysoce kva 1ifikoyaným odborníkem, ale to není jediný důvod, proč se jeho
názory na Úlohu knihy v lidském životě zabýváme. V jeho pracích na cházíme totiž zřejmě s kutečné ohlasy rozhovorů, které
vedl s pány písmáky, čtenáři, jak nazýval své partnery a protivníky z lidových vrstev, kt e ří milovali knihy a pravdy v
nich obsažené. A tak to, proti če mu Koniáš polemizoval, nám
může přiblížit i někt e r é čt enářské zvyklosti prostých lidí,
o nichž vime stále tak má 1o . 11

Četbu

sled ova l Kon i áš v ž dy v souvislosti s ši řením kaa s etrvání v n i ch. Až zaráží, že s e prakt i cky
vůbec nezmiĎuje o kázání a jiných formách nekatolické agitací ř ský ch bludů

ce . Za vše mohou knihy . Sám o tom říká:
"
nebo řeč oustně mluvená
hned bývá zapoměněná .
Spis je . ,mnohem subti1nějš í
a k

z~vedeni schopnější,

věrný

se bo stříci musi,
chce-li spasiti svou duš i- .

šiři se též spis rychleji,
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trvá nežli řeč stáleji,
rozům s falší zaslepuje,
bludy v srdce vkořeňuje."2/
K charakteristice takových špatných spisů nutno podle
Koniáše především uvést, že kdo je čte, v nich "samého lítého Lucifera ctí, jemu se klaní, jej v nich objímá, s tím
prašivcem se těŠí".J/ Kromě jejich myšlenkového náboje znepokojovala Kon,i áše ještě i ta skutečnost, že je jich tolik:
" ••• království . naše, předkové naši skrze takové zlořečené ,
knihy naka~eni byli, v tom nakažení skrze dvě stě let a více trvali; časy byly ourodné. peněz hojnost; pročež čím vě
tší rozepře, co se víry dotýče, mezi samými v1astenoi našimi povstávaly, tím víceji kněh ze všech stran bludných se
vydávalo. w4/ Naši předkové si je kupovali, četli a nakonec
umřeli. Ale knihy neumřely. Kde jsou? - Mezi námi: "Kdyby
skrejše a sklepy, truhly a almary, kdyby komory a špejchary
mluviti mohly, ukázaly by nám několik dílů pikbartských zapověděných Biblí. Kdyby se všechny došky rozpadnout, všechny snopy slámy zrozvázovati měly, vypadly by z nich postily
Jednoty bratrské. Ještě u ·mnohého hospodáře v posteli pod
hlavou neb pod ·slámou odpočívá postila Jana DUsi, postila
Slováciusova neb Spangenbergerova, povaluje se po nebesích
postila Žalanského, zastrčená jest na polici summárie, v
truhlíku vězí kancionál Klimenta Bosáka, Tomáše Soběslavské
ho ••• " atd.atd. S/ V závěru této dlouhé pasáže, kterou nechci
citovat in extenso, se sice Koniáš zmiňuje o žitavských a
dráždanských písních, ale přesto se dá dobře poznat, že kacířskými knihami mu jsou především předbělohorské tisky.
O importovaných knihách ví, avšak velkou důležitost jim nepřipisuje, což podle mého názoru dobře dokládá sepětí čes
kého pObělohorského nekatoliotví se starší tradic~. Tato
tradičnost, zdůrazňování, že jde o knihy zděděné, má i další rozměr. Byl to zřejmě závažný důvod, proč se lidé zdrá-
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hali své knihy
vysvětlovali.

vyd~vat,

a toké

argumen~,

ja~ým

své chování

Tvrdili, že tyto knihy jim s napomenutím, aby

se jich nikdy nevzdávali, předali rodiče, a že by tedy bylo
hrubým prohřešením proÚ čtvrtému přikázání, kdyby je nyní
zavrhli. Proti tomu Koniáš vždy namítal, že čtení š~atných
knih je urážkou Ježíše Krista a že zajisté sluší více poslouchati jej ne7. rodičů. Ostatně ti dnes na onom světě
poznávají - žel, příliš pozdě - co vlastně pomáhali šířit:
ftkdyby se nyní na svět navrátiti mohli, nohama by šlapali
a na kusy trhali a pálili vám odkázané knihyft, za něž nyní
tak trpí. Tím se Koniáš dostal k vrcholnému bodu své argumentace: ftBudte ubezpečeni, že rodičové vaši, kteří z neopatrnosti neb z jakékoli lidské křehkosti nápodobné bludné
knihy vám zanechali, žádnébo

odpočinutí

nemají, ani k tvá-

ři

Boží nepřijdou, ' jak dlouho dosti chatrný ostatek knihy
bludné u vás se zdržuje. ft 6/ ~laji tel zakázaných knih nebyl
tedy

činěn zodpovědným

jen za spásu své duše, nýbrž i duše

svých bližních, resp. nejbližších.
Při svém působení se Koniáš setkával

samozřejmě

také

s katolíky, pocházejícími navío z dobrýoh katoliokýoh rodin,
kteří pochopitelně - odvolávajíoe se na svůj původ - odmítali, aby prověřoval i jejich knihovny. Koniáš jim vysvětlo
val, že nikdo nemůže vědět, zda náhodou nemá doma nějakou
z á vadnou knihu, protože v tom se obyčejný čtenář prostě nevyzná. 7/ Na to je třeba dlouho studovat, soukromě se vzdě
lávat a konat navíc praktická cvičení v terénu. V této Koniášově aktivitě se zračí zřejmě jeho neúnavná touha kontrolovat, ale také nejspíš i poznání, že katolická víra neuchrání před zálibou ve čtení knih, které by z hlediska pravověří
měl,,:

být zavrženy. -: Zda si ka tolíci uvědomovali, co vlastně
mají doma a -.: že ftpokoutným kněh skrejváním ft - vlastně překra
čují zákazy své duchovní vrohnosti, nebo zda si mysleli, že
.knihy, v nichž se podává slovo Boží, nemohou být špatné, byt
by jejich a\ltorem byl kdokoli, je těžké rozsoudit. Podle Ko'-
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niáše je snad

pravdivější

vrhá zajímavé

světlo

kých reziduích, více
Kacířské

druhá varianta. Což

na jeho i naše
neuvědomělých

knihy se ovšem nejen

představy.

samozřejmě

o evangelic-

než programových.
dědily,

ale také kupo-

valy. Majitel závadných knih, který se domníval, že jeho
skrýše j$OU nebo budou prozrazeny, svůj poklad rád prodal.
něj

Neutržil za
zalo Koniáše

málo. Navíc knihy

strašně

popudit.

kacířské knihy číst, nýbrž i

chovávat (pro svou i
známit, co o nich

zůstaly

Ostatně

v

oběhu.

To doká-

zakázáno nebylo jen

psát, tisknout, prodávat, pře

cizí potřebu) a rovněž dokonce i neo-

příslušný člověk věděl.

Právě

také ten,

kdo špatné knihy prodal, a tak uvedl do z á huby velké množství d31ších duší, mohl vše napravit jedině tehdy, když
oznámil jména

kuPců. 8 /

V onom delším citátu, který jsem vÝ,š e uvedl, se objevuj~

ještě

jeden motiv, který se opakuje v celém díle A.

Koniáše, totiž motiv skrytosti, utajenosti. K pravé

víře

se

měl každý přizná~at veřejně, a proto naopak skryté znamenalo falešné a IŽivé. 9/

Člověk měl

následovat jen

ducho~~í

správce veřejně, ofioiálně ustavené. Ti ho nemohli zavést,
resp. i kdyby se tak stalo, nenesl by za to prostý

věřící

1dPoVědnOS t.

'

Čtenáři často namítali, že v jejich knihách, které po-

važovala duchovní vrchnost
přece

přinejmenším

za

nacbází slovo Boží, mnoho krásných

podezřelé,

' výkladů

se

a vtipných

vyobrazení. "To je všeoh kaoířů vlastnost," vysvětloval jim
Koniáš, "že dobré učení s bludným a zlým promíchají, aby tak
snažněji smysl čten'áře neb posluohače omámili,

jako kdo koho

koflíkem jedu otráviti míní, svršek koflíku medem oslazuje."

Zároveň se Koniáš ptal "takovýoh písmáků, taky-i i skvostný
pokrm

chutně

připravený,

pokudž jediná

ještěrka

z

něho

vy-'

blíží, požívati bUdou. nIO / Takže spasení mohla ohrozit vlastně

i jedna stránka.

P~oti

tomU by se dalo

jistě

namítnout

(a čtenáři to tak dělali). že každý pozná vlastním rozumem ,

JJl

co je dobré a co špatné. Na takovou námitku reagoval Koni-

áš dvojím

způsobem.

Vt;t"inou

že ctáblovy lži prohlédl
koušel
ll
lem. /

člověk,

Kristus, a kdyby se o to po-

co je špatné ' a dobré, náleželo v tomto

vlas tně církvi ja ko ins ti tuci
Rovněž

dna stránka v
dědila

jedině

odbyl jako lidi rozuJednou však tal<é napsal,

znamenalo by to ', že se srovnává se Spasi te-

Roz~znávat,

případě

kteru..

čtenáře

ničemu nerozumějí.

mu mdlého, kteH

si v této souvislosti
době,

kdy ' se kniha

nadpřirozeného

chara-

musíme , .uvědomit,

že je-

četla

ještě

celý život a

(a '!'lavic to byla kniha pojednávaj ící o spáse d'lše!),

měla jinou závažnost než mles, kdy o jednu falešnou infor-

či méně",12/

maci více

Na druhé

straně

bylo zas smyslem

ži vota ka cířů škodit - a po smrti se snažili škodit svými
knihami, v nichž se odrážela jejich duše, Takže
záleželo na tom, co se
knihy
ve

lékařské,

větší čí

říká,

hospodářské,

menší

míře

ale kdo to

řiká,

vlastně

historické a jiné' mohly být

nakaženy blUdy,lJ/ V nestranné, ob-

jektivní poznáni, nezávislé na stanoviscích, která
vala

svět,

Koniáš

Když už
užitečné

ne- '

Proto také

rozdělo

nevěřil,

někdo chtěl číst,

proč raději

nesáhl po

nějaké

a spasitelné knížce, jakých bylo v naší zemi dosta-

tek? Tedy - pOdle Koniáše dostatek, Jenže, jak

věděl

Koniáš

z vlastní zkušenosti, "mnozí vlastencové knihu katolickou,
'"

jak do ní běžně nahlédnou, zavřou a do ní víc nenahléd-

nou. Dostane-li ji římský katolický křestan, ten řekne, že
ji nepotřebuje, že ví, co věřit má ••• Přijde-li do ruky nakaženého člověka, ••• tím samým, že nakažený a od římské
všeobecné víry odvrácený jest, s ní se' obírati ;nechce; ano

by~ se mu od duchovního darmo obětovala, opovažuje se ji
mnohý takový zas navrátiti a dosti neuctivě jinou 'si vybírati a předstírat~, že jí nerozumí, že je pro něho vysokého
stylu, že je v ní mnoho latinského, mnoho

počtu

a c1fer

JJ2

etc. ,,14/ To ovšem není nic jiného než šalebná obmyslnos t a
kacířských

zatvrzelost - v

Ostatně

rád a latina mu nevadí,
pe, má si

přečíst

znovu a

člověk čítá

knihách si takový

co v katolické knize nechá-

třeba několikrát,

také pomáhá vzývání Ducha svatého, Latinu

K

porozumění

může

vynechat,

vždy~ je to hned přeloženo. Zejména Koniáše rozčilovalo,

"že mnohý
~

ježto

čtenář

Ke
důvodů,

hospodářským

domácím

počtů

tj"chž

cifrám v . knize katolické

rozuměti

nechce;

obchodu, v prodeji a koupi
povědomost má,"1 5 /

mnohokráte užívá a dobrou

čtení doporučoval
Předně

Koniáš tyto knihy hned z

byly napsány

skutečně

katolicky,

několika

pravověrně

a za druhé je schválila duobovní vrchnost, která za jeji~h
obsah také odpovídala, Za tře .tí podávaly podstatu křestan
ského

učení

náležitě

v

ztrivializované

i snaha
které

číst

formě,

takže ji mohl

"předivně

mudrovat", Totiž

knihy, jakkoli nezávadné a

doporučeníhodné,

pochopit každý, aniž by musel
přesahují

svou intelektuální

náročností

schopnosti

konzumenta, pochází vlastně od ďábla, jak dokládá následující

příklad,

němž

o

Koniášovi

vyprávěl hodnověrný svědek:

"zlý duch,., kohosi čtenáře blíž Prahy /tak/ podvedl,
kterak když jest

čtení

Písmo a všeliké
bráti

nechtěl,

sobě

vykládal, s duchovním správcem raddu

z pouhého

čtení

v pochybnost, z pochybnosti

v zoufanlivost upadl, tak '!aíe jest se, zanechaje knihu
sebou

otevřenou,

"!

dle svého sprostého a zmáteného úsudku

na svém domácím

dvoře veřejně

před

a s nemalým

zahanbením rodu svého, na to s škodou věčnou duše své hane.
bne- o bě s il • "161
.
A jak si tedy vlastn~ Koniáš představoval základní pravidlo pro ideální .l i terám'í komunikaci, která by prospívala
celému národu? Není těžké to uhodnout: "Jedenkaždý, cokoliv '
čte, duchovnímu správci svému at zcela a upřímně k bedlivému
přehlížení odevzdá; napotom pak at žádného čtení nekupuje,
nepřijímá,

leč

by ono od duchovní vrchnosti schválené a po-

. tvrzené bylo," 1"/
(
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Poznámky

1/

Srv. A. Podlaha, Život a působení Antonína Koniáše. ·
AHK 2, 1 8 93, s. 3-48.

2/

A. Koniáš S.J., Cytara Nového zákona ••• aneb

Písně

celoroční. 2. vyd. Hradec Králové liJ8 (1. vyd. tamtéž
1727), s. 367 - píseň O vykořenění kacířských knih.

3/

A. Koni á š, zlatá římsko-katolické pravdy dennice na
vejroční slavnosti svattch a světic Božích v epišti:Jlních řečích ••• se vyjasnujícL Praha 1728, s. 325
(dále cit. A. Koniáš, Dennice). (Tento spis vznikl
přepracováním knihy Kryštofa Pflaumera S.J.)

4/

A. Koniáš, Dennice, s. 310.

5/

Tamtéž, s. 311n.

6/

Tamtéž, s. 302, 306.

7/

Tamtéž, s. 307.

8/

Tamtéž, s. 447, 451.

9/

Týž, Vejtažoí naučení a vejkladové na všeckny nedělní
i sváteční epištoly, též evangelia celého roku ••••
Hradec Králové 1740, s. 1042.

10/

Týž, Clavis baeresim claudens et aperiens. Klíč kacíř- .
ské bludy k rozeznání otvírající ••• , § 1, num. 4.

11/

Týž, Jediná choti Beránková ••• všeobecná římská oírkev.
Hradec Králové 1733, s. 370 (dále cit. Choti Beránková).

12/

R. Engelsing, Die Perioden der Lesergeschichte in der
Neuzeit. Nyní in: R. Eneelsing, Zur Sozialeeschichte
deutscher Mittel- und Unterschichten (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 4). Gottingen
1973, s. l39n.

13/

A. Koniáš, Dennice, s. 414; týž, Clavis, § 1, num. 8.

14/

Týž, Choti Beránková, ·s. 8n.

15/

Tamtéž, s. 10n.

16/

Týž, Dennice, s. 4.

17/

Tamtéž, s. 313.
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P o k o r

ný

P. Ant.on Koniáš S.J. als Theoretiker der bohmischen
Buchkultur
Zusammentassung
Der Beitrag anal~siert die Anschauungen des P. Koniáš
aut die Aufgabe der Bucher im Menschenleben mit dem Ziel,
einerseits einige Prinzipien der Rekatolisat1onsarbeit an
der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert zu erlautern, andererseits zur Erkenntnis der Lesergewohnheiten einfacher
Leute in dieser Zeit.
Den ketzerischen Buchern zuschrieb Koniáš ein teuflisches Vermogen, die Ketzereien zu verbreiten und den ewigen §chaden den Seelen der Leser anzuri~hten. Deswegen hielt
er fur seine Pflicht seine Landsleute moglichst energisch
vor dem Verderben, dass sich in den Seiten der eifersuchtig bewahrenen, teuer gekauften oder nach den Vorf~~ren geerbten Bucher versteckte, zu schutzen. FUr die Erkenntnis
der Kultursituation zu Koniáš' Zeiten ist die Feststellung
wichtig, dass Koniáš eigentlich · in der ersten Reihe die Bucher aus der Zeit vor d~r Schlacht Bm Weissen Berge angriff,
wahrend ihn die zeitgenossische nichtkatholische Literatur,
gie aUB Sachsen usw. geschmuggelt wurde, nicht beugruhigte.
Abnlich aber erkannte er auch an, dass die . zeitgenossi~chen
katholischen B"cher sich nicht einer grossen Popularitat erfreuen. Koniáš Meinung nach_brachte die Rettung der Seele.
nicht nur das Lesen der Irrbucher in Gefahr, sondem auch
derjenigen Bucher, deren Inha1t ein einfacher Leser ohge
Hilfe eines Geistlichen nicht verstehen konnte. Diese Bucher erweckten gefanrliche Ungewissheit und Zweifel. Das
Lesen sollte unter unbedingter und stetiger Kontrolle der
katholischen Kirche stehen. Nur dann konnte es den Menschen zugute kommen.

:3:35

Valentin

U r f u s

počÁTKY NOVODOBÉHO AUTORSKÉHO PRÁVA
pražsk~mu

K

obchodu knihami,

knihtisku v Praze, náleží
livě výlučně nepatří:

stejně

nepochybně

i

jako k minulosti

to, co Praze zdán-

co má obecnou platnost, bez

však vývoj obojího sotva lze

představit.

čeho

si

Je to vznik autor-

skopráVní ochrany a samozřejmě i vznik novodob'ho práva autorského.
Počátky

autorsk'ho práva jsou všeobecně spOjovány -

o tom je možno se přesvldčit v každ' encyklopedii - s vynározšíře·ním

lezem a

dějin.

lidských

knihtisku jako prvého masového média

V hrubých rysech je š tím možno souhlasit,

zároveň to však úplně pravda není. Rozvoj knihtisku vedl

zprvu k právní
zájmů

ských
diční,

přímo

ba

úpravě,

která nebyla

jeitě

feudální. Je

formou právní úpravy byla

všeobecně

tiskařská

značně

tra-

snámo, že touto prvou

a nakladatelská privile-

gia. Autorskou ochranu ve vlastním smyslu
označení

ochranou autor-

a která i'po formální stránce byla

-,

nepřinášela;

jejich

samo nejl'pe vyjadřuje, kam směřovala. Poskytovala

- jako všechna ostatní privilegia - individuální výhody ', výróbní a obchodní oprávnění prospívající tiskařům a nakladatelům.

monopol

Obsah priVilegia rozhodovalo tom, zda šlo o
či

oprávnění

menšího rozsahu.

Výjimečně

výlučný

chránila i

zájmy autorovy, pokud jejich udělení či realizace podle zně
ní konkrétní výsady byly vázány na. autorův souhlas. Za zmínku stOjí, že forma privilegia jako předchůdce pozdějšího autorského práva nebyla. jen zvláštností těchto 'V'l:tahů. Udělo
vání privilegií, samozřejmě jiného obsahu, připravovalo i
vznik novodobého práva vynálezeckého a s privilegii byly spojeny i

počátky

ochrany

průmyslové

výroby.

Rozhodující o~mžik pro vznik opravdové autorskoprávní
ochrany nebyl tedy spja.t

bezprostředně

s vynálezem knihtisku,

nýbrž ležel časově o něco d ~le, i když na poli duchovního
nepochybně

vývoje jej

připravily

ce svým oceněním individuáln'í
proje,~

vyššího
právní

úpravě

již hwnanismus a renesan-

tvůrčí činnos ,ti

lidského jedince.

jakožto nej-

Bezprostřední

však našly tyto nové postoje

odraz v

značně později.

Se skutečnou autorskoprávní ochranou literárních děl, vtě
lenou do zákonné právní normy, se setkáváme v Anglii' v r.
1709.

Anglie stojí tehdy i

jinak v čele vývoje. Na její

půdě

dóchází také krátce poté k prvému ideovému a

nímu

zdůvodnění

této

nově

koncepč

se prosazující autorskoprávní

ochrany. Její prvenství však trvá nedloubo. Nové ideje se
objevují i

jinde. Základem je

představa,

svému dílu vlastnický vztah, tedy

že

představa

tvůrce

má ke

duševního nebo

také literárního či vůbec uměleckého vlastnictví (pěkně to
vyjádřila

starší česká terminologie výrazem art~stické

vlastnictví). Dotčená představa byla podložena přirozeno
právní naukou, zejména filozofií Johna Locka, která vlastnictví zdůvodňovala vynaloženou prací. Za prvého kdo ji uceleně

formuloval bývá považován anglický literát Varburton;

časově

je tento přelom spojován s r. 1747.

Tvůrce

jako duševní vlastník díla mohl v duchu těchto

~dejí s tím, 00 vytvořil, volně nakládat a rozhodovat o osudu svého díla. ~la to představa výstižná a nosná, která
byla sohopna

programově vyjádřit

také dovedla

účinně

čelit

ochraně

nová stanoviska a která
poskytované privilegii

tiskařům a nakladatelům. Navíc zapadala dobře do ' dobového

rámce, nebot právě 18. stol. bylo zároveň obdobím, kdy se
na podkladě starších římskoprávních pojmů pod určujícím vlivem

přirozenoprávni

teorie

dokončovala

právnická ,konstrukce

soukromého vlastnictví v duchu nastupujícího kapitalismu .
Vlastniotví bylo chápáno jako vztah individuální a mocenský

zároveň ~
Současně

však v2nikaly nové otázky a nové nejasnos ti.

Vlastnická koncepce autorskáho vztahu měla některé slabiny.
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Soudobá právní teorie považovala vlastnictví za právo,
které se může týkat výlučně hmotných věcí. Proto právnické
rozvedení autorského vztahu jako duševního vlastnictví mohlo vést k těžko řešitelným problémům; šlo např. o to, že
vlastníkem rukopisu díla může být jiná osoba než jeho tvOrce: vlastník rukopisu mohl jako každý vlastník předmětem
svého práva, tedy rukopisem, volně nakládat, mohl jej i
zničit. nemohl však rozhodovat o jeho uveřejnění a rozšiřování, nebot tato oprávnění náležela jen tvůrci díla.
Zmíněné nesnáze měly i pozitivní vliv. Přispívaly totiž
k právnicky přesnému vymezení autorových immateriálnich
zájmů a jejich ochrany, která měla autora chránit před při
vlastněním jeho myšlenek cizí osob~u, jejich porušením či
zneuH.tím. V podstatě před tím, co vyjadřuje pojem plagiátu,
který ovšem je daleko starší než tato doba, nebot kořeny
jeho významu Spadaj~ až do římské antik~.
Určitá nedostatečnost koncepce dušeVního vlastnictví
se však objevila i tam, kde šlo o tvůrcovy materiální zájmy.
Vlastnictví bylo vždy chápáno jako vztah časově neomezený
a časově neomezitelný. Naproti tomu pozitivní právní úprava
autorských ~tahů počala navazovat na praxi vytvořenou nakladatelskými privilegii, která byla vždy časově omezena.
Proto i právo autorovo rozho~ov.t o svém díle bylo chápáno
jako právo časově omezené určitou lhůtou.
Právě naznačené rozpaky vedly nakonec k tomu, že ještě
v časových hranicích 18. stol. se počalo rýsovat nové pojetí autorskoprávních vztahů. I tentokráte do vývoje nových
názorů zasahovaly nejpřednější myslitelské osobnosti. Nebyl
to nikdo menší než Immanuel Kant, s jehož jménem bývá spojována nová koncepce autorského práva: autorské Právo pře
stává být přirovnáváno k vlastnictví a počíná . být chápáno
jako zvlá~tní o~obní právo, které zajištuje jak immateriální, tak materiální zájmy autorovy. K p'rovedení nastíněných
hledisek však zbývala ještě poměrně dlouhá doba.
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zabezpečení

Autorský vztah k dílu a jeho právní

ovliv-

ňoval~ ještě jiní činitelé. Dobře to ilustruje právě minusoučasně

lost, která je

zemích. Jde o úlohu
val

ještě

minulostí

veřejné

těchto

otázek v našich

moci, státu, který tu vystupotiskařská

jinak než jako zdroj udílející

a nakla-

datelská privilegia. Knižní produkci pOdmiňovala v neposlední

řadě

hospodářskopolitická

jeho

straně

Je-li 18. stol. na jedné
představa

k další,

opatření.

dobou, kdy vzniká

duševního vlastnictví a kdy jsou položeny základy
ještě

účinnější

autorské

ochraně,

má toto osvícené

století i svoji druhou tvář: jak je často zd~zňováno, náleží mu prÝ také označení "století patisku". Jednou z podmínek, která to

příznivě určovala,

byla

nepochybně

státní

merkantilistická politika podporujíoí domácí knižní produkoi stejně jako ostatní tuzemská výrobní odvětví. Merkanti' listická hlediska byla pak ještě násobena osvíoenským pojetím osvěty, jejíž uskutečňování bylo považováno za jeden
z

předníoh

zednářské

úkolů

státu. Navíc k tomu

přispívaly

i vlivné

kruhy, jejichž stanoviska byly obdobná. Osvícen~

ská a zednáfská filantropie se shodovaly v tom, že levná
knižní produkce

může

přispět

k zásadnímu

rozšíření vzdělano

sti. Vedlo .to k shovívavému posuzování patisku, které vylučovalo

autorskou ochranu

ly však všemi

téměř

představiteli

docela.

Dotčené

názory neby-

osvíoenské inteligence sdíleny

stejně.

U nás se lze o tom

přesvědčit

v tereziánském a zejména

josefinském období. V r. 1775 (dvorským dekretem z ll. či
17. ÚDora) . byly v našich zemíoh poprvé upraveny hranice pa-tisku.

Zapovězen

byl pouze patisk knih vyšlých nákladem na-

kladatele v rakouskýoh či českých zemíoh, naopak mlčky byl
připuštěn

patisk cizíoh knih. Hned

počátek

josetinského de-

setiletí přinesl pak další uvolnění, které předznamenalo
příslovečně

liberální postoa panovníka k otázkám patisku.

O Vídni té doby se v literatuře hovoří jako o středisku pa-
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tisku a patiskařů, kteří byli prý postrachem všech němec
kých nakl.adatell1. Zásluhu o to měla zvláště podnikavost
Jana Tomáše Trattnera, která nakonec vyvolala odpor i tak
významných osvícenských intelektuálů jako byli Sonnenfels
a Born. Jejich akce proti patisku však neměly úspěch, stejně jako jiný pokus Sonnenfelsův.Nakonec vždy narazily na
důsledný liberalismus Josefa II. v těchto věcech, který byl
jeho vyhraněným osobním stanoviskem.
V pojosefinské a jmenovitě pak v předbřeznové době se
ve vývoji, který směřoval k počátkům autorské ochrany, objevují nové prvky. Jsou te podněty přicházející de habsburských zemí jaksi zvnějš'ku, z prestředí německého Spelku či
Bundu. ,,'Již spelkevá akta obsahovala slib prevést úpravu auterskeprávních vztahů. V tem navazevala na velební kapitulace .obou pes ledních římskeněmeckých císařů, Leepolda II.
a Františka II. Na půdě Bundu dcchází pak v průběhu dvacátých a třicátých " let k .opakujícím se pckusům .o .ochranu autcrských vztahů, které se úzce dctýkají také knižníhe obcheduo Upladiuje se přitem sílící vliv Pruska, které ,s e snažilo
sveu činerodeu energii v těohte i jiných záležitestech vytlačcvat ' vedeuoí stát Bundu Rakeuske. Usnesení spelkevých
orgánů z r. 1832 a zvláště pak ',z r. 1837 stanevila skutečně
hlavní zásady autcrskeprávního zákonodárství, které měly
být závazné pro člensk~ státy Spclku.
V Rakeusku však trválo ještě skero deset let, než došlo k vydání autorského zákona. Legislativní příprava probíhala od, r. 1840, kcnečný návrh byl z r. 1843. Určujíoí tu
byl vliv pclioejního ministra metternichovskéhe Rakouska hr.
Sedlnitzkého, ocž je jistě rys příznačný prc vnitřní poměry
předbřeznevé éry. Výsledkem této zdlouhavé cesty byl patent
z 19. října 1846 č. 992 JGS vydaný i oohraně literárního
a uměleokého vlastniotví ("zum Sohutze des literarischen
und artistischen Eigentums ft ) . Kcncepčně je~cznačný nebyl:
vycházel sice pedle jména ještě z doktríny duševníhc vlast-
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úpravě

nictví, v konkrétní

se však od ní odchyloval. Lite-

rární vlastnictví chránil přoti nedovolenému uveřejňování,
padělání.

patisku a

asi následujícím

Jinak lze jeho hlavní zásady shrnout

způsobem:

ochrany požíval autor nebo jeho

právní zástupce, popř. objednatel díla, který je dal zhotopodobně

vit podle dodaného plánu na vlastní útraty;
chráněn

byl

vydavatel souborného, anonymního pebo pseudonymního

díla. Autorská ochrana zahrnovala díla literární, výtvarná,
hudební a dramatická. Autorské právo bylo chápáno jako absolutní, které lze
i na

případ

převádět

smrti. Tak

zcela

nebo - zčásti

nový zákon doplnil a

mezi živými
pozměnil

usta-

novení rakouského občanského zál:oníku z _;-r. 1811, která se
týkala toliko nakladatelské smlouvy (§§ 1164-1171). Časový
rozsah autorské ochrany byl stanoven různě, nejdéle lhůtou

JO

let. Patent

připouštěl

i delší

lhůtu

na

podkladě

indivi-

duální výsady. Porušení autorského práva_ bylo chápáno jako
civilní delikt, z
benou škodu.

něhož

Tr~stní

vyplývala povinnost nahradit

způso

zákoník z r. 1852 doplnil tuto ochranu

tak, že porušení autorského práva bylo podle § 467 přečinem,
který se stíhal z iniciativy poškozeného. To byl tedy v - hrubých rysech obraz prvé autorskoprávní úpravy v minulosti našich zemí.
Druhou obecnou a v období rakouského vývoje i

konečnou

úpravou autorského práva byl zákon z 26. prosince 1895 Č.

197

ř.z.,

týkající se autorského práva v oblasti literatury,

umění a fotografie ("betrettend das Urheberrecht der Litera-

tur, Kunst und Pbotographie"). Jeho vydání bylo motivováno
několika

okolnostmi dosti r~norodé povahy. Především nut-

_ností zdokonalit autorskou oohranu a přizpůsobit ji změnám,
které zatím nastaly. Dále ohledy, které vyplývaly z dualistiok' povah7 rakQuského soustátí (vyrovnání z r. 1867 před
pokládalo vzájemnou ochranu duševního vlas tnictví; v Uhrách bylo autorské právo upraveno zák. čl. XVI z r. 1884), jakož
-i dalšimi mezinárodními zřeteli, zejména těmi, které se tý-
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k Německu a těmi, které vyplývaly z mezitím
bernské mezinárodní úmluvy na ochranu literárních
a uměleckých děl. I tady předcházela vydání zákona poměrně
dlouhá příprava podložená rozmanitými iniciativními návrhy,
v neposlední řadě rakouských knihkupců. Vládní návrh byl
poněkud nezvykle projednán nejdříve panskou sněmovnou
(zpravodajem byl prof. Exner). Během parlamen tních příprav
vznikly také jisté rozdíly mezi stanovisky panské a poslanecké'sněmovny (jejím zpravodajem byl poslanec Pientak).
Zákon ~pouštěl koncepoi duševního vlastnictví, právní
povahu autorského práva však blíže neurčil, i když nebylo '
po ohyb o tom, že je pojal ,jako výrazné osobní právo. Hlavním přínosem nového zákona byla jeho legislativní propraoo. vanos t. Neobsahoval proto také us tanovení zásadně nová,
spíše se snažil rozvést a přesně formulovat hlavní principy. Největší novinkou bylo sjednocení ochranné autorské
lhůty po smrti tvůrce a její jednotné vymezení dobou JO let.
Tento významný přínos byl ostatně provizorně zajištěn již
prozatimním zákonem z 26 • ...dubna 189J Č. 78 ř.z. o prodloužení lhůt k ochraně literárního a artistického vlastnictví.
Prozatímní zákon, jak patro, užíval ještě starého pojmosloví, které definitivní úprava z r 6 1895 opustila.
Zákonem z r. 1895 byl Výv~j autorského práva u nás
v jádru ukončen. Byl to vývoj, který směřoval k zákonné
úpravě v té podobě, jakou za.chycoval právě zmíněný zákon:
k úpravě autorského práva. jako práva výrazně osobního, které
chrání materiální i ideální zájmy autorovy; v průběhu naznačeného vývoje byla 8 konečn.ou platností překonána předchozí
představa o autorském právu jako o duševním vlastnictví tvůr
ce. Československý zákon z 26. listopadu 1926 Č. 218 Sb.z.
a n~ byl jen pOkračováním takto vytyčených zásad, třebaže ,
ochrannou lhůtu prodlužoval 'na 50 let.
kaly

poměr~

uzavřené

Literatura
K. V. Adámek, O právu autorsk~m dle zákona ze dne 26. prosince 1895, Č. 197 ř.z. Brno 1898.
J. und G. F. Altschul, Erlauterungen zum osterreichischen
Urheberrechtsgesetz vom 26. Dezember 1895. Wien 1904.
W. Bappert, Vege zur Urheberrecht. Frankfurt a.J.!. 1962.
E. Benedikt, Bemerkungen uber das Urbeberrecht und den
Gesetzentwurf der osterreichischen Regierung. Juristische Blatter 22, 1893, Č. 21-26.
H. O. de Boor, Vom Wesen des Urheberrechts. Arbeiten zum
Handels-, Gewerbe- und Landwirtscha.ftsrecbt 66, l-lar-'
burg i.H. 1933.
K. Herrmann-Otavský, O právní oohran' ideálních zájmů autora díla literárního a um~leckébo v právu rakouském.
Praha 1904 (Přísp4§vek k prvnímu v~deckému sjezdu čes
kýoh právníků - 'z vl. otisk sjezdové publikace).

Týž, heslo Urheberrecht v Oesterreichisohes Staatsworterbuch E. Mischlera a J. Ulbricha.
K. Kadlec, Počátky práva autorského. Praha 1893 (zvl. otisk
z ČČ}!)"
'
E. Koerner, O novém zákoně autorském. Zprávy Společnosti pro
vědy .tátní a sociální v Praze 1, 1896.
A. Schurmann, Die Rechtsverhaltnisse der Autoren und Verleger. Halle a. S. 1889.

Týž, Der deutsche Buchhandel -der Neuzei t und seine Krisis.
Hel1e a. S. 1885.
H. M. Schuster, ' Die Entstehung des Urheberrechtspatents vom
19. Oktober 1846. Juristieche Blatter 20, 1891, Č. 24-29.
E. Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht. Berlin-Gottingen-Hei~
delberg 1951.

Valentin U r t u s
Die Anfange des neuzeit1ichen Autorrechts
Zusammentassung
Die AnfSnge des Autorrechts sind mit der Ertindung und
Erweiterung des Buchdruckes verbunden. Demals aber bildeten
den Grund die Buehdrucker- und Ver1egerprivilegien, die nur
a~snahmswe1se das Interesse des Verfassers verteidigten.
Fur die Entstehung des wirkl1chen Autorrechtes 1st d1e Ze1t
des Humanismus entscheidend. In dieser Ze1t ist zum er§ten
Mal die individuelle schopferisehe Tatigkeit als der hoehste Ausdruek des Mensehen bewertet. Aut das wirkliehe Autorrecht treffen wir in Eng1and 1m Jahre 1709. Den Grund bi1det d1e Vorst~llung, dass der Schopfer zu seinem Werk ein
Eigentumaverhaltnia hat, alao d~e Vorstellung des Geisteseigentums. Diese Vorstellung stutzt sieh au! die ·Naturrechts1ehre, besonders au! die John Loeks Phi1osophie. In dem 18.
Jahrhundert vol1endete sieh au! Grund der Šlteren romiseh-reeht1iehen Begri!!e unter ' dem Ein!luss der naturreeht1iehen Theorie die reqhtliehe Konstruktion des Privateigentums ,1m Geiste des Kapitalismus. Die Konzeption des geist1iehen Eigentums hatte aber eine Reihe der theoretischen
und praktischen Seh.aehen. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderta tret!en wir also aut neue Aut!asBUng des Autorrech!s
(auch unter dem I. Kants Eint1uss) eines besonderen_person1iehen ieehts, das das Interesse des Ver!assers. ge~1eistet.
Die Grenzen des Nachdrucks wurden in unseren Landern
zum erstan lIal Ilit dem Ho!dekret vom 11.2.1775 reguliert.
Die gesetzgebende Vorbereitung des Gesetzes ver1ie! unter
dem Eint1uss des - Po1izeiministers Grafen SedlniCký erst
in den Jahren 1840-1843. Das Resultat ste11te das Patent
vom 19.10.1846 Nr. 992, das zum Schutze des 1iterarisehen
und artistisehen Eigentums des Vertassers herausgegeb~n wurde. Die Zeit des Autorschutzes war 30 Jahre. Die endgult1ge
Rege1ung des Autorrechts in der Monarchie bi1dete das Gesetz vom 26.12.1895 Nr. 197, we1ches das Unheberrecht 1m
Ber.e ich dllr literatur, Kunst und Photographie testlegte.
Unter Berueksich~igung aller Neuigkeiten in der Ver1egerprax1s und mit Rucksieht aut den Dualismus des habsburgt.sehen Staatenbunds war die Herauagabe dieses Gesetzes notig. Nach der 1angen Vorbereitung entstand ein gesetzgeben_
des,gut durehgearbeitetes Wer!. Die Vereinigung_des Schutztermins nach dem Tode des Schop!era und der 30jahrige Urhebersehutz wartn die grosaten Neuigkeiten dieses Werkes. Provisoriseh gewahrleiatete diesen Vortei! sehon d~s Gesetz Nr.
78 vom 26.4.1893._Das Autorreeht wurde als personl1ches Reeht
de!iniert, es aehutzte das matetie11e und ideale Interesse
des Ver!assers. In dieser70rm ubernahm daa Autorreeht aueh
der taeheehos1owakische Staat (das Gesetz vom 26.11.l92~,
Nr. 218), der Sehutztermin wurde aber aut 50 Jahre verlangert.
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N o v o t n Ý

ČESKÁ EXPEDICE

Roku 1785 nastoupil do pražslté knihtiskárny Jana Ferdinanda ze Schonf'eldu jako f'aktor Václav Matěj Kramerius,
tehdy již

dobře

známý josef'inský publicista. Po roce mu

Schonf'eld svěřil redigování privilegovaných českých novin
(Schonf'eldské ds. král. pražské noviny), které Kramerius
záhy zvelebil natolik, že počet jejich abonentů vzrostl z
původních několika desítek na devět set. Pro !patný plat se
dostal Kramerius po čase se Schonf'aldem do sporu a v květnu

1789 se roze!li ve zlém. Krameriovi - v té době stále nema~etnému novináři - nechyběla podnikavost. Už počátkem červ
na se obrátil k veřejnosti s letákem, kde oznamoval, že od
příštího měsíoe začne vydávat vlastní české noviny.
V uvedeném letáku se Kramerius současně zmínil o úmyslu
založit vlastní nakladatelský a knihkupecký podnik - Českou
e~pedici. S itnihami obchodoval na vlastní pěst již v době,
kdy pracoval u SchOnrelda. Po svém osamostatnění prodával
Kramerius české knihy přímo ve vlastním bytě v Anežské ulici
na Starém Hěstě, přičemž pražským a venkovským zákazníkům
zprostředkovával také výměnu knih a opatřoval jim ty, které
si u něho objednali. Počátkem r. 1790 překonal počáteční obtíže samostatného žurnalistického podnikání natolik, že mohl
přistoupit k založení vlastního nakladatelského a knihkupeckého podniku, který se stal v počátcích národního obrození
jedním z nejdůležitějších středisek osvětové a vlasteneckobuditelské práce. Česká expedioe byla otevřena v prvníoh
dneoh března 1790 na Starém Městě v Michalské ulici v domě
U zlatého půlkola vedle Železných dveří. Počátky České expedice byly skromné; kromě vydávání a prodeje českých novin
zde Kramerius prodával knihy, případně vyřizoval jejich objednávky venkovským

zájemcům.

Podnik se

měl

vcelku

čile
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k životu, i když Kramerius musel
nástrahám.

zpočátku čelit různým

Rok po založení České expedice získal Kramerius další
prostředky k jejímu rozšíření ve skutečný naklada.telský a
knihkupecký závod, když se v květnu 1791 výhodně oženil s
Jenovéfou Hereciusovou, dcerou bohatého pražského měštana
a zlatnického mistra. Navenek zůstávalo funkcí České expedice nlavni vydávání, prodej a rozesílání českých novin a
zprostředkovatelské služby zájemcům o ~eské knihy. O uděle
ní úřední knihkupecké koncese Kramerius nikdy nepožádal; .
vůči úřadům a veřejnosti vystupoval vždy jen jako "českých
novin spis ova.tel 8 • Přesto však v České expedioi prOdával od
samého počátku nejen nové knihy (h~avně české), ale měl současně rozsáhlý antikvariát, kde byly na prodej i vzácné staré tisky. Kramerius zpočátku nem'l ani knihtiskárnu; knihy
a noviny tiskl na několika místech, např. v tiskárně pražské normální školy, nejčastěji vbk u tehdy známého knihtiskaře Jana N. Karla Hraby. Od Hrabových dědiců si r. ~79J
pronajal dům U tří stříbrných růží v tehdeJ,ší Dominikánské
(dnes Husově) ulici, kam přestěhoval Českou expedioi. Ta zde
měla sídlo až do r. 1804, kdy n~jemní smlouva vypršela . a dům
převzal jeho nový majitel Antonín Straširypka. Česká expedice se poté třikrát stehovala, ale už r. 1806 se do pěkdejší
ho sídla v Dominikánské ulici vrátila, když Kramerius dům
U tří stříbrnýoh růží koupil. Od r. 1795 měl patrně i vlastní knihtiskárnu, takže knihy nejen vydával a prodával, ale
také tiskl.
Určitý majetek zíSkaný sňatkem a za krátké prosperity
i žurnalistické a vydavatelské práce v první polovině devadesátých let 18. stol. zbavil Krameria bezprostředních existenčních starostí. Přesto to nebyla ani zdaleka léta bezstarostného života ; činnost vyžadovala nezřídka četné oběti a
Kramerius na ni z Vlastních prostředků stále více doplácel .

Přes všechny překážky se Česká expedice sta1a v krátké
době nejdů1ežitějším

obniskem

ních a v širším smys1u

českých

ku1turně

cích národního obrození. By1a

jazykových, 1iterárpočát

po1itických snah v

přirozeným střediskem

1ido-

vých budite1ú, skupiny drobných v1asteneckých pracovníkú
země.

z ce1é

Krameriova žurna1istická a vy.davate1ská

nost zahrnova1a ve své
čtoucího

době

prakticky všechny vrstvy

čin
česky

obyvate1stva. Ze skromných počátkú v 1etech 1790-

-1791 se Česká expedice v něko1ika má10 1etech vyšinu1a
mezi renomovaná pražská nak1adatelství a knihkupectví. Její známost se rozšíři1a nejen mezi vlastenci v Čechách,
a1e též na

Moravě

a na S1ovensku. Kniha s poznámkou ".k do-

stání v České expedioi" na titu1ní straně by1a již sama o
. sobě

synonymem dobré knihy.
Kramerius nevydáva1 jen v1astní knihy a ka1endáře.

Jeho púvodníoh praoí není ve
šířil

skutečnosti

mnoho. Vydáva1 a

i práce ostatních spisovatelú a publicistú, v hojné

míře rovněž přek1a.dy,

vrace1 se i ke starým

českým tiskům,

které nově upravova1. Úplný soupis Krameriem vydaných prací dosud neexistuje, nebot některé známe pouze z titu1u
a jiné se zřejmě nedochova1y vúbec. Pod1e odhadu vyda1 v Če
ské expedici kolem 90 samostatných knižních pub1ikací, ně
které i ve dvojím vydání. Cha.rakterizujme nyní alespoň
'
stručně

profil tohoto prvníhO

českého

nak1adatelského pod-

niku.
Knižní vydavate1skou činností v České expedici pokračova1
ně

Kramerius v programových principech

buditelské práoe, které

jako žurnalista. Zústal v
Přesvědčení

vytyči1
podstatě

osvětové

a národ-

už v josefinském období
osvícencem josefinistou.

o nutnosti nápravy stávající feudá1ní

společno

sti reformami osvíceného panovníka se nezřek1 ani tehdy,
kdy aktivizace feudá1ní raakce v devadesátých letech 18.
stol. a

válečné

útrapy neposkytova1y pro podobná

řešení

žádné vyhlídky. Vypl.Ďovala-li v této době stránky Kramerio-
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vých novin takřka výhradně propaganda proti V~lké francouzské reYoluci a podrobné zprávy z válečných bojišt, z nově
založen'é České e:xpedice začaly naopak vycházet knížky, které v duchu osvícenských idejí napomáhaly šířit mezi lidovými čtenáři osvětu a vzdělávání, bojovaly proti tmářství,
'popularizovaly zásady života jednotlivce i vztahy mezi lid~
mi založené na principech osvícensky pojaté křestanské morálky ~ rozšiřovaly obzor lidu v poznávání přírody a, světa,
učily venkovského člověka racionálním způsobům hospodaření,
povzbuzovaly národní sebevědomí českého lidu a v neposlední
řadě se mu snažily poskytnout rovněž ušlechtilejší zábavu,
Z této obecné charakteristiky vyplývá, že v ediční čin
nosti České e:xpedice se záhy vyhranilo několik základních
t ematických okruhu (novodobě řečeno edičních řad), které
pak Kramerius rozvíjel koncepčn ě a programově,
Prvním z okruhu bylo systematické vydávání českých l i terárních památ~k, zejména z doby veleslavínské , Kramerius
se na tomto poli stal bezprostředním pokračovatelem ediční
činnosti Františka Faustina Procházky z osmdesátých let,
Za úpa dku českého spisovného jazyka byla snaha první obrozenské generace navázat na toto literární dědictví přirozená,
Napomáha~a cílevědomě renesanci jazykové a literární kultury. Yení jistě náhodné, že vůbec první publikací, která vyšla v nově založené ' České e:xpedici, byla Trojánská kronika,
první česká tištěná kniha, jejíž jazykové , úpravě věnoval
Kramerius mimořádnou péči. Po ní pak n4sledovalo postupně
několik dalších reedic literárních památek, např. básní Šimona Lomnického z Budče, oestopisu Váolava Vratislava z Mitrovic aj.
Velmi neuspokojivá situaoe trvala v Krameriově době v
oblasti lidové zábavné četby, Právě zde se kvalitativní pokles , českého písemnictví projevoval zvláště výrazně. Česká
expedice se po sv&m založení stala významným edičním centrem,
'ze kterého vycházely nejen impUlsy, ale také praktioká snaha

nahradit literární brak dobrou českou zábavnou četbou, která by

současně

nenásilným

způsobem

plnila také poslání

vzdě

lávací. Je pravda, ~e Kramerius a jeho spolupracovníci se
na tomto poli ~eli - a to i z prostýoh komerční oh důvodů
-

přizpůsobovat

naivním

vkusu lidovébo

rytířským,

čtenáře.

dobrodružným

a

A tak se vraoeli k

pOhádkovým

námětům,

sna-

žili se však uvážlivě vybírat a dávat Jim kultivovanější
podobu. Lze právem konstatovat, že ediční činnost České expedice na úseku lidové zábavné
ny výkyvy pokládat tak

či

Na sklonku 18. stol.
edičnímu počinu:

Přispěl

četby

napomáhala
novočeské

onak základy
přistoupil

k vydávání

přes

všeoh-

beletrie.

Kramerius k novému

oestopisů

a

zeměpisný ob líčení.

k tomu zřejmě vzrůstajíoí zájem o oizí země v sou~

vislosti s tehdejJími válečnýni událostmi, které se po Napoleonově

Při

vpádu do Egypta

přenesly

na

čas

i mimo Evropu.

vydání prvníoh cestopisných knížek volil Kramerius z

nedostatku

původních

poutníků

mořeplavců

a

přistoupil

bned poté
s výrazným

osvětovým

prací cestopisné zážitky

rytířských

z minulosti. S tím se nespokojil a
k vydávání

původních zeměpisnýoh

praoí

obsahem. V deseti samostatnýoh titu-

leoh z této literární oblasti, vydanýoh v České expedioi v
rozmezí let 1796-1808. seznámil Kramerius lidovébo čtenáře
nejen s -hlavními

zeměpisnými

objevy, ale

podrobně

i s jed-

notlivými světadíly. Velkou část těobto praoí napsal z dostupných

pramenů

a informaoí sám.

Přestože

s ohledem na li-

dového čtenáře byl způsob jeho výkladu didaktioky jednoduohý, po obsahové stránoe odpovídal úrovni tehdejšíoh geografiokýoh poznatků. Krameriem vydané oestopisy a zeměpisná líčení

náležely k nejoblíbenějJím, ale patrně též k relativně

nejkvalitnějším praoím vydaným v České expedioi.

V. M. Kramerius nezakládal Českou expedioi pouze proto,
aby oživoval literární život. Šlo mu hlavně a především o
realizaoi osvíoenského programu
a

osvětové

práoe mezi lidem

o vytvoření základny pro národně buditelskou činnost.

K vydávání
postupně,

všeobecně vzdělávacích publikací přistupoval
takže tato významná složka jeho e'diční činnosti

vyvrcholila prakticky až v prvních letech 19. stol. Navázal zde na vlastní žurnalistickou práci, přičemŽ cíle zů
stávaly stejné. Cestu osvětové literatury ke čtenáři proklestoval Kramerius hlavně Novými kalendáři tolerancí pro
veškeren národ český katolického a evangelického náboženství • . První svazek kalendáře vydal na r. 1787, hned poté,
co" se stal redaktorem Schonfeldských novin, a v jeho vydávání pokračoval až do 'r. 1798.
S Novými kalendáři tolerancí dosáhl Kramerius od počát
ku velkého úspěchu. Vycházely počátkem listopadu a obyčejně
již za dva týdny byl jejich náklad, na tehdejší poměry veliký, rozebrán. R. 1787 prodal Kramer.ius za pouhé dva týdny
všech 2 000 výtisků a musel připraVit nové vydání o stejném
nákladu. Kalendář na r. 1789 vyšel dokonce ve třech vydáníCh
v celkovém počtu přes 5 000 výtisků. Podobný náklad neměla
v t~to době v Praze a v českýoh zemí oh nejen žádná česká,
ale zřejmě ani německá publikace. Krameriovy kalendáře se ,
tak záhy staly vůbec nejrozšířenější knihou v počátcích národního obrození. Napomáhala tomu poohopitelně i levná oena
10 ~. Jejioh význam vedle praktického užitku a osvětového
poslání spočíval rovněž v tom, že pomáhaly české knize otevírat oestu mezi prosté lidové čtenáře ve městech a na venkově. Vydávání kalendářů zastavil Kramerius až za všeobecné
válečné bídy r. 1798, kdy už sám na ně vážně doplácel.
Kalendáře však záhy nahradil jinými a již systematičtě
ji pojatými osvětovými praoemi. První z nich, Večerní shromáždění Dobrovické oboe, vyšla v České e~pedioi r. 1801.
K přípraVě další knížky tohoto typu Dobré rady v potřebě,
aneb: Vypsání ' života Davida Opatrného vydané r. 1803 použil
Kramerius jako předlohy spisku tehdy oblíbeného německého
osvíoenského pedagoga Ch. G. Salzmanna Heinrioh Kluge, který však samostatně zpraooval, volnÝ. příběh situoval do pro-
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středí české

vesnice a výrazně jej přizpůsobil osvětovým
Posléze třetí ~ poslední Krameriova práce z této
oblasti lidovýchovné publicistiky, dvousvazkový Přítel lidu ;
vydaný v České upedici v letech l.806-1807', byla doslova
pojata jako lidová encyklopedie, každodenní rádoe pro nejprostšího čtenáře.
S růstem společenského významu České e3pedice jako nejdůležitějšího st~ediska osvětových a národně buditelSkých
snah rostl význam samotné Krameriovy osobn,osti. Postupně
stanul v čele skupiny českých osvícenských pUblioistů a vlasteneckÝoh činitelů. Jejich činnost řídil a výrazně oVlivňo
val. ZároveĎ áčinně působil na novou dorůstající vlasteneckou generaci, které napomáhal nacháze't mís to v národně emancipačním hnutí a obracel její pozornost k vlastnímu jádru
formující se novodobé české společnosti - k městskému a venkovskélll).1 lidu.
Přestože Krameriova vydavatelská činnost v České e3pedici byla na tehdy stále skromné poměry české společnosti
ralativně rozsáhl.á, je obtížné podat obraz rozlíření a bezprostředního ohl.asu jednotl.ivých prací mezi čtenáři a ve veřejnosti vůbec. Al.e i spóré údaje, které máme k dispozici
ukazují, že K~meriovy noviny, kalendáře a knihy byly velmi
rozšířeny nejen v Čechách, ale také na Moravě a mezi vlasten- ,
oi v Uhrách. V porovnání s ostatními pražskými nakladatelstvími vydával Kramerius jednotlivé publikace od počátku ve
vysokýoh náklade oh. V subskripci na Kroniku trojánskou vybl.álené na ,jař. ,1789 získal během několika m~síců 569 předpl.ati
telů. O nákladu Krameriových tol..rančních kalendářů, v té
době bezkonkurenčně vysokém, jsme již hovořili. Intenzita
édiční činnosti České ~3pedice v průběhu devadesátých l.et
18. 'stol., průkazně vzrůstala. V počátečním období ji po něja
kou dobu oitelněji nebrzdilo ani všeobecné zbídačování české
společnosti válečnými útrapemi, přestože postihovalo nejvíce
právě ty vrstvy, mezi nimiž Kramerius naoházel největší počet
potřebám,

---
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odběratelů a čtenářů. Aada knížek vydaných v České e~pedi

ci byla brzy r02ebrána a Kramerius připravil jejich nové
vydání. K r02!ířenosti krameriovských tisků napomáhala i
jejich nÍ2ká cena - u nejnákladněJ!ích prací přesahova~a
málokdy 30-40 kro 2a výtisk. Zabezpeěený odbyt umo.wil Krameriovi upustit br2Y od sUbskripcí, 2atímco ostatní pražští
nakladatelé a knih tiskaři se be2 této formy odbytu ještě
dlouho neobešli. Až na · přelomu 18. a 19. stol. začala i Krameriova Česká e%pedice tvrději pocitovat nepří2en poměrů
a její majitel ve sna2e udržet úroveň na svoji vydavatelskou činnost stále více doplácel.
Kramerius se nestaral pou2e o prodej knih v České e%pedici. V průběhu devadesátých let 18. stol. 2!skal poměrně
rozsáhlou sít komisionářů na českém, moravském i slovenském
venkově. Za deset prodaných knih jim dával. jednu 2darma.
}!ezi Kran:eriovými komisionáři a knihkupci nebyli jen knihkupci, ale také venkov!tí kramáři, duchovní obou vyznáni,
kantoři a také několik sedláků· ..
Přestože se Kramerius r. 1791 bohatě oženil a po celý
život provo2oval čilé nakladatelské a knihkupecké podnikáni, ·
majetku nikdy nenabyl. Snad jediným přínosem bylo zří2ení
vlastni tiskárny, patrně kolem r. 1795. Získal pro ni zkušeného faktora z c. k. tiskárny normálních !kol Jana Mandla
a bývalého hrabovského faktora Matěje Štastného. Česká e~
pedice, jejíž inten2ívní Vydavatelskou činnost se Kramerius
snažil udržet i v nepříznivých společenskopolitických pomě
rech za . koaličních a napoleonskÝch válek, vyžadovala ~tále
větší finanční oběti. Je praVděpodobné, že 2tráty utrpěl
. také u komisionářů; ne všichni odváděli peníze za svěřené
. ~ihy včas a poctivě. Od počátku r. 1807 byl Kramerius těž
kou dnou a revmatismem upoután téměř trvale na lůžko. Vyčer
pávající žurnalistická, publioistioká a vydavatelská činnost
spojená se spoleěenskou angažovaností podlomila jeho zdraví.
Přesto až do po.lední chvíle pracoval a i z lůžka ř~dil
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Českou expedici. Skonal 22. března 1808 ve věku pltapadesáti let. Majetek uvedený v Krameriově pozůstalosti nebyl
velký. Když se r. lBlO ,rozhodovalo o dědických podílech,
bylo zji~těno, ~e jeho dům i tiskárna jsou citelně zadluženy. Po Krameriově smrti vedla Českou expedici jeho žena Jenovéfa a hlavně prvorozený syn Václav Rodomil. Ci tě"lně je
postihl státní bankrot r. 1811 a všeobecná drahota po napoleonských válkách. Nakoneo r. 1824 byla Česká expedice prodána se v~ím všudy dědioům po Krameriovu konkurentovi Janu
Ferdinandovi ze SCh?nfeldu, u kterého v osmdesátých "letech
18. "stol. Kramerius začínal jako tiskárenský faktor a redaktor českýoh novin. Krameriovu Českou expedici lze právem'
hodnotit jako významného předchůdce novodobých českých nakladatelských podniků 19. stol.

Literatura
J. Novotný, Krameriova Česká expedice. PSH 8, 1973,
s. 56-79

Týž, Matěj Václav Kramerius. Praha 1973. Zde odkazy
na prameny a další literaturu.
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Jan N o v o t n Ý
Die Bohm1sche Exped1t1on
Zusammen!asaung
D.er unternehmende 1I0urnal1st Wenze1 Matthias Kramer1us war Redakteur und spater auch Herausgebet seiner eigenen tschech1schen Ze1tung. lm Jahre 1790 erollnete er in
.der Altstadt 1m Hause Zum goldenen Halbrad in MichalskáGasse eine neue Buchhandlq und_einen Verlag mlt Volks- '
bildungs- und patr10tischer Au!klarungskon§eption. Kramerius war n1emals ,ein konzessionerter Buchhandler, er war
1mmer. nur Exp~ditor ' seiner tschechischen Zeitungen und Verm1ttler der Bucher. Er besass aber n1cht nur eine Buchhandlung, sondern auch ein Ant1quariat m1t alten tschechischen
Drucken. Seit dem' Jahre 1795 besass er wahrsche1nlich auch
eine Buchdruckerei. Die Bohmische Expedition (so wurde sein
Unternehnen benannt) zog olt um, zum letzten Mal war sie 1m
Hause Zu drei silbernen Rosen in Dominikánská (heute Husova)
-Gasde. Trotz den materiellen Schwier1gkeiten wurde die Bohmische Exped1tion bald zu einem Zentrum der tschechischen
Sprachpllege, der literarischen und kulturpolitischen Bestrebungen zu Beg1nn der tschechischen nationalen Widergeburt. lnnerhalb kurzer Ze1t gehorte die BOhm1sche Expedition zu den renomierten Pr§!er Verlagen und Buchhagdlungen.
Sie wurde n1cht nur in Bohmen, sond~rn auch in Mahren und
in der Slowakei bekann!. Das vollstandige Verzeichn1s der
h1er herausgegebenan Bucher 1st le1der n1cht bek~t, denn
n1cht alJ.e sind erhal ten gebl1eben. Nach der Schatzung wurden bellau!1g 90 Publ1kat1onen herausgegeben, e1n1ge auch
in der dOPRelten Herausgabe. Es waren_alttschechische L1teraturdenkmaler, die Unterhaltungslekture, eine Reihe von
Re1sebeschreibungen und geographischen §ch11de~en und
vor allem die Kalender, die in den verhaltn1smass1g hohen
Au!lagen von 2-5000 Exemplaren zu relat1v b1111gen Pre1sen
h2rausgegeben wurden. Kramer1us starb 1m Jahre 1808, dann
luhrte seine l1rma b1s zum Jahre 1824 seine Fam111e.
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Jaroslav

K o 1 á r

ZÁZEHi SCHONFELDOVA VYD..L'Iá lÚJKOVY KRONIKY čESKÉ
Tzv. schonfeldské vydání Hájkovy kroniky - edici,
která staré dílo přes jeho značnou starší popularitu při
blížila rodící se české obrozenské li tera. tuře - můžeme
jako dílo knižní kultury docenit jen tehdy, konfrontujeme-li je třeba s ostatní knižní produkcí', vydávanou v té dob~ v Pra.ze a vůbec v čechách, a

to nejen s produkcí českou.

Je to - jak taková konfrontace odhalí - ohromující a ojedin ě lý

výkon redakční, tiskařský, výtvarný i korektorský,

kniha napodobuj í cí

původní

vydání Hájkovy kroniky z r .

1541 do té míry, že lze mluvit téměř o faksimile. Přesto
j e kolem této knihy - a vŽdycky byla -

řada

záhad, nesrov-

nalostí a. nejasností, které by samy o sobě byly pou:tavýD
tématem pro literárněhistorickou detektivk~; dosavadní
práce o obrozenské ľi teratuře a kultuře je ke své škodě
nechává stranou zájmu. Chtěl bych poukázat alespoň na ně~
které z nich. 1 /
V

běžných příručkách

a

vůbeo

v

literatuře

se udává

jako datum vydání r. 1819 (je to tak ostatně uvedeno v jediném několika řádkovém odstavečku, jímž se schonfeldské
vydání od původního textově liší a v němž je zdůrazněna
zásluha Hof'buchdruckera Jana Ferdinanda ze Scbonfe1du jako VYdavatele). Není to však přesné: kronika byla vydávána
v sešitech na

pokračování

a

dokončena

až r. 1823. A

právě

bis torie tohoto vydávání' obsahuje první z dráždivých nejasností kolem této knihy: Schonfeldovo vydavatelství totiž

původně

náborovým letákem anoncovalo, že vydá kroniku

v 16 měsíčních sešitech po 8 arších. S měsíčními lhůtami
to bylo po prvních

čtyřech

sešitech všelijaké, ale budiž.

Počátkem r. 1821 bylo však-vydáno slibovaných 16 sešitů,

ale v nich byla jen polovina celé kroniky. Dalším letákem

35(i

to vydavatelství

vysvětlovalo

a omlouvalo velmi

trapně:

že se zapomnělo na to, ~e dříve se do číslovaných archů .
vkládaly další nečíslované, že jde o významné dílo, jak
potvrdil historik Pelcl, že · je k dokončení třeba dalších
16 sešitů a že to bude stát dvakrát tolik. Celá ta záležitost vzbuzuje nemalé rozpaky: šlo bua o skutečný nepříjem
ný lapsus ve vydavatelském plánování - a pak nutně muselo
jít o,projev laického přístupu, naprosté nezkušenosti v odhadování rozsahu vydávaného díla., o neuvážený výpočet, tím
kř~kiavější, že se přece tisklo podle úplné předlohy, kte-

rá poskytovala o rozsahu jasný obraz - nebo přesněji, poskytovala by pro odborníka '. Nebo šlo o nakladatelský trik
spoléhající na to, že předplatitelé 16 sešitů nebudou váhat předplatit si i druhou polovinu. Druhá možnost je krajně nepravděp~dobná - dochovala se úřední korespondence
svědčíc! o tom, že věc vyvolala veřejný odpor, ale hrozící
ostudu Hofbuchdruckera Schonfelda a krach celé edice zažehnal z úřední moci guberniální rada Tvrdý, přítel obrozenských literárů,tím že věc smetl se stolu právnickým argumentem: jde prý o soukromou smlouvů mezi nakladatelem II
subskribenty a vládní úřady s tím nemají co dělat. Takže
Hájkova kronika byla přece jen dokončena, dokonce v 35 sešitech, n~ ' jaře 1823. 2 / Lukrativním artiklem však nebyla,
brzy se prodávala se stále větší slevou a za pár let byla
celá k dostání za 4 zl., ·tedy za cenu necelých čtyř sešitů
.z

pětatřiceti.

Je pozoruhodné, že

čeští

literáti se ve vztahu k edici

jaksi názorově rozdělili. Mladší generace - Čelakovský,
Klicpera, Mácha - ji přijímala nadšeně, protože ji recipovala v literárně umělecké rovině, viděla v ní literaturu
(Klicpera v předmluvě k povídce Točník: "V našich dějinách
jest hojnost velikánských

předmětů.

V Hájkovi

třeba čístí,

od .Kroka pak začíti a každý vývoda, každý kníže, každý
král dá se kouzedlně poeticky zobrazovati. A když se mimo
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l<a ~ dý

to

z nich dozadu jen postaví, to se
světy

nicb celé

básnické us tvoři ti dají. ft

K. Sabinou: "Hájkova kronika jest

opět

kol a kolem

~jácha

nejpěkni;jiH

ci tovený

.román

český

aneb - chceme':li - nejladnějiií sbírka povídek a povi;stí.")
Starší generace - .tarl! sp!i literárním názor•• než daty
narození _ se k edici chovala
odmítavě.

ce

Dá se to

krajně

vysvětlit

zdrženlivě

nebo dokon-

vztahem k Hájkovi j a ko hi-

storikovi, odmítnutému Dobnerem i Dobrov!5ký m a v jeho stopá.c h stále napadanému Palackým, ale zd á se, že toto

pozůstalostí

tlení není úplné. Teprve podrobná prohlídl<a

všech obrozenských li terá tů z toho hlediska by do
světla, .

bla vnést více

vysvě 

věci

mo-

naděje,

na to však zatím není mnoho

téma je přece jen příliš úzké, nebo se alespoň zatím tak
I

jeví.
Jinou stránku záhad kolem této edice otvírá ot á zka,
kdo vlastně za SchonfeldoVým vydáním Hájka stá l. Někdo
př ece musel s

tou ideou přijít, prosadit ji u Schonfelda,

který byl žralok, držgrešle a především obchodník s kulturou, žádný patriotický entbusiast. A

někdo

~elé

musel o

vydání dbá t, organizovat je, hlídat Jeho faksimilovou povahu, korigovat
tisk - a korigoval
,
vě vytvářené

repliky starý ch

skvěle,

obrázků

starat se, o no-

atd. To

rozhodně

nebyl

Jan Ferdinand ze Schonfeldu, ,který sice měl historické zájmy, ale docela jiného typu,

a nadto

to byl už starý pán,
věcm i ;

sídlící od r. 1799 ve Vídni a zaujatý zcela jinými
ze m řel půl

roku poté, kdy byla zažehnána ostuda S vyd á vá-

ním Há jka, s nímž
Člověka,
t ř eba

ostatně

sám asi mnoho

společného neDlěl.

který stál za vydává ním Hájkovy kroniky, je tedy

hledat. Hledat podle

vl a stnos t í: byl to
která v Há jkovi

zřejmě

viděla

několika

logicky dedukovatelných

literát té názorové orientace,

literaturu a ne historiQgrafii;

musel být tak či onak spjat s Scbonfeldovým vydavatelstvím,
jinak by nemohl do vydání tak zasahovat a

pečovat

musel ,b ý t obeznámen se starý m jazykem, jinak by

o

ně;

stěží

a

mohl

JS8

zajistit tak dobrou korekturu. Okruh

literátů,

kteří při

cházeli v úvahu, se tedy úží na ty, kdo spolupracovali se
Schonfeldovým vydavatelstvím: Jan Hýbl, Josef Linda, Václav
Rodomil Kramerius, Prantišek Bohumil Tomsa. Všem uvedeným
podmínkám z nich vyhovuje jediný Linda. ,:1 jinak - z jeho
časopisů

i vlastní produkce - se dá jeho vztah k Hájkovi

mnohokrát doložit (udělal - to ostatně už r. 1900 v Listech
filologických Josef Hanuš

včetně ne~ápadně zmíněné

hypot&sy

o Lind,ově ličasti na vydání kronikY). ,'L indov. iniciátor-kll
úloha při schonfeldském Hájkovi je ovšem jen hypo'tézou,
která se nedá - alespoň zatím nedá - Proměnit v historický
fakt.

At

stál,

skutečností zůstává,

však Linda za schonfeldským Hájkem stál nebo ne-

literatuře

větší,

úlohu

české

že tato edice sehrála v

než se jí zatím

přiznává,

velmi symptomatická i pro otázky, které jsou

a že je

předmětem

zá-

jmu této konference.

Podaří-li se na základě nějakých nově odhalených písemných

dokladů

nepochybně důvěryhodných svědectví

nebo

potvrdit hypotézu o

Lindově

úloze a rozhodujícím podílu na

schonfeldském vydání Hájkovy kroniky a zajisti t tak pevnou
faktovou bázi, která by

vyloučila nebezpečí,

že se budují

hypotézy na hypotézách, bude dallí zkoumání mwset vzít v
úv~hu mj. tyto skutečnosti i

a po

maximálně

k nim

údaje z dosavadní literatury

přísném prověření

přihlédnout při

jejich

věcné

správnosti

dalším zkoumání okolností,

Za

niohž

doš lo ke schonfeldské edici, i jejích širších kulturních
a

kulturně

1816

politických souvislostí:
objevena Píseň pod Vyšehradem za Lindovy přímé
účasti

1817

objev~n Rukopis královédvorský

1818

oznámeno objevení Rukopisu zelenohorského;
téhož roku vydává Linda

Záři

nad pohanstvem
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začíná vycházet Hájkova kronika

1819

(její vztah

k RKZ byl tehdy zcela mimo pozornost, upozornil
na to až M. Budinger r. 1858, z české strany až
gebauerovská generace)
je textový vztah mezi odstavečkem dodaným do

/182 1 /

textu Hájkovy kroniky v schonfeldském vydání,
oběma

letáky vztahujícími se k

článkem

němu

o Hájkovi ve Vlastenském

a Lindovým

zvěstovateli

· /1821/ guberniální rada Tvrdý pocház~l z Nepomuka
dvacátá léta

končí

dvacátá léta - Linda
čích

1823

úzký vztah
. předmětem

me~i

Lindou a Hankou

kritiky a odporu

vlasteneckých

vůd

literátů

Linda vydává drama Jaroslav Šternberg v boji
proti

Tatarům

s

důležitou předmlUVOU

/18347/ podle místní tradice v Nových ~Iitrovicich byla
odtamtud po Lindově smrti odvezena jeho pisemnfÍ pozůs talos t ·. J/

Poznámky
1/

O všech bodech následující úvahy viz podrobněji v mém
Studnice romantického historismu V českém · obro
zení a její inspirátor. Česká literatura 26, s. 527-540.
.
článku

2/

Podrobněji viz v mém článku Obrozenecké vydáni Hájkovy
kroniky ve světle úředn·ích dokuinentů. In: Hisce11anea
odd. rukopisů a starých tisků SK ČSR 5. Praha 1988,
s. 24J-249.
.

J/

S·r v. J. J. Lindner, Zapadlý hrob. Vídeň 1917, s. 20-21.
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Jaroslav K o 1 á r
Der Hinterland der Schontelds Herausgabe der Bohmischen
Chronik von Tadeas Hájek
Zusammentassung
Der Vergleich der bohmischen Buchproduktion am Anfang
des 19. Jahrhunderts mit der Herausgabe der Bohmischen Chronik vo~ Tadeas Hájek in den Jahren 1819-1823 zeigt die ausserge:II'ohnliche Redaktions-, Buchdruck-, Blldungs: und Korrekturleistung. Das Buch wurde nach · seiner ursprunglichen
Herausgabe 1m Jahre' 1541 so nachgearbeitet, dass man von einem Paksimile sprechen kann. Die Chronik erschien monatlich
in He!ten~ie!erunge~ jedes He!t von 8 Bogen kostete !ast
1 Gulden. Ein Verlagser!olg war §s aber nicht, bald wurde
das ganze Werk (35 Hefte) zu ermassigten Preisen (4 Gulden)
verkau!t.
Die Beziehung der tschechischen Sghri!tste11er zu diefer Edition war unterschiedlich. Die jungere Generation Celakovski, Klicpera, Mácha - waren mit 1hr begeistert, sie
haben die Edition als.literarisches Kunstwert angenommen.
D.e in 1hrer Meinung altere Generation nahm die Edition mit
hochster Reserve an, man kann sagen auch abweisend. Hájek
wurde als H1storiker bewertet, den Dobner, Dobrovský und
Palacký ablehnten.
Es bleibt aber die PTage, wer In1tiator und Editor der
Herausgabe dieser anspruchsvollen Publikation war, wer die
ganze Herausgabe organisierte und sie bis zum. er!olgreiohen
Ende braonte. 'er setz~a d1ese Idee bai sparsamem und lauter tay!mann1schem Schonteld durch? Seit dem J&Qre 1799 lebte ,Schonteld in 'ien und hatte kein Interesse tur die tschecMsche lIationalkultur. E1nzelnen GescMchts~ten (die
Qual1!ikation und positive Einstellung zu Hájek) entspricht
am besten der Mitverfasser der sogennanten Handschr1!ten Jose! Linda. lenn schon als Initiator der Edition Linda oder
jemand anderer war, e1ns 1st klar- d1ese Ed1tion spielte
in der tschechischen Literatur des 2. und 3 ••Jahrzehntes
des 19. Jahrhunderts eine w1chtige Rolle, grossere, als '
man !hr zuspricht.
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Pravoslav

K n e i d 1

PRAžsKÉ KRAMÁltsKÉ TISKY V 18. STOLETí

Máme-li se zabývat pražskými kramářskými tisky 18.
stol., je třeba si předev!im uv~domit, že zhruba dvě tře
tiny jsou v tomto období náboženského obsahu, col znamená
do značn'. ~íry stereotypní obsahově i v chud' gratick' výzdogě. O mnoho zajímavěj!í je zaměřit se jen na kramářsk'
písně a tisky, kter' sdělovaly n~jakou událost. Jde tedy
o lidov' zpravodajství. Časov~ je předcházejí ti!těn' noviny nebo letákov' noviny, kter' jsou základním typem lidov'ho zpravodajství 16. a počátku 17. stol. u nás.
Druh' období lidov~o zpravodajství začínala tedy u nás
na počátku třicetilet' války a akonailo zhruba p~ed . polovi
nou 19 . stol. Převládajioim typem je v tomto období kramář
ská píseň, jejíž skrovn' tisky, špatn~ tištěn' nsohatrn'.
papíře, naoházime od poaátku 17. stol. Za dobu největšího
rozkvětu kramářské písn~ moŽDo označit 18. s poaátek 19.
stol., v druh' polovin~ 19. stol. postupně kramářak' písně
upadají a ·p o první světov' válce zanikají.
Přednesen.ý příspěvek se v . dalším podrobněji zabýval
charakterem pralských kramářSkých tiskd, zejm~s tim, kterým
spoleaenakÝ. vrstvám jsou tyto tisky určeny, jakým zpdsobem
byly rozšilovány (prodej na ulioi a zvláště při jarmarcíoh
a poutíoh
zpívaným přednesem a demonstraoí na nakraslen'
tabuli), jejich tématikou, dramatičností·· (často zneulívajíoí
lehkověrn~o posluohače a budoucího kupce), tvdroi kramář
ských písní, jejich původem, cenzurou a aut.o cenzurou · kramář
ských písní a tisků, tiskárnami kramářSkých písní
rozmezi
let 1700 a~ 1800 (stagnace pražsk10h tiskáren, růst počtu ·
tiskáren ve venko~ých městech v Če.cháoh a na Moravě).
V závěru příspěvku se ~vádějí jm'na tiskařů, kteří vydávali v Praze kramář sk' písně. Byli to: Anna IAteřina Ar-

.e

v
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nOltová, Barbora Františka Beringerová, Jan Josef Diesbach,
Josefa Elsenwangerová, Uršula Hamplová, Jan Tomáš Hochenberger, Matěj Hogr, Karel Jan Hraba, Karel František Hraba,
Karel Josef Jaurnich, František Jeřábek, Jan Julius Jeřá
~ek, Jáchym Kamenický, František Hynek Kirchner, Vojtěch
Jiří Koniáš, Johanna Koudelková, Ludmila Labounová, František Průša, Jan Rokos, Karel František RosenmUller ~ jeho
dědici, Jan Hichael Samm, Karel Samm, Jan Ferdinand Schonfeld, · Václav S~chý,Josef Antonín Šilhart, Václav Šleret a
Matěj Hollauer, Volfgang Wickart, Antonín Josef Zíma. '
Obecně platí, že kramářská píseň stojí na okraji,
dlouho přezíraném okraji národopisu, dějin literatury a
kultury, novinářstvf a knihtisku. Svými naivními vstupními
obrázky za.sahuje i ilustraci; Přesto odráží život zhruba
čtyř století v rovině vzdálené knižní učenosti, náboženské
a filozofioké spekulaci. Což ovšem na druhé straně znamená,
že nesmíme tento knižní žánr př~oeňovat.

Pravoslav K n e i d 1
Prager Kramerdrucke 1m 18. Jahrhundert
ZusammeD!assung
Un~etŠhr zwei Drittel de~ Kramerdrucke des 18. Jahrhunderts s~nd nach Inhalt religios, deshalb sind s1e zu einem
hohen Masse abgedroschen und arm, was die graph1sche Ausstattung betrittt. Viel interessanter ist es, wenn wir uns nur
m1t den Běnkellie~ern und Drucken, die irgende1n Ereignis
m.tteilten, beschattigen. Es handelte sich um e1nen vo1kstumlichen Hachrichtend!enst. Alter sind die gedruckten Zeitungen oder die Flugblatter, die bei uns den Grundtyp des
Volksnachrichtendienstes 1m 16. und am AD!ang des 17. JahrhJ.lD.derts blldeten.
Zweite Periode des Vol~snachr1chtendienstes begann bei
uns am Antang des Dreissigjahrigen Krieges und dauerte tast
bis in die Ualfte des 19. Jahrhunderts. In dieser Ze1t do miniert das Bankellied; aut die gedruckten Bšnkellieder tretfen rlr schon am Anta~ des 17. Jahrhunderts. Der Druck und
das Pap1er waren damals sehr schlech~. Im 18. und am !D!ang
de§ 19. Jahrhunderts erteichte das Banke1lied se1ne hochste
Blute& in der zweiten Bal!te des 19. Jahrhunderts verkamen
die Bankellíeder nach und nach und nach dem ersten Weltkrieg
gingen sie uberhaupt einA
. Der Vertasser bescha!tigt §1ch we1ter in seinem Beitrag
m1t dem Charakter der Prager Kramerdrucke, besonders aber
mit der Frage, !ur -welche Gesellscha!tssch1chte sie bestimmt
waren und au! welghe Weise sie ve~bre1tet wurden. (Der Verkau!, besonders wahrend der Jahrmarkte und Kirchenweihe,
wurde ott mit der gesungenen Dek1amation und m1t der Dar1egung an der_Ta!el beige1ei~et.) Weiter intere@s1ert_sich
der Autor tur ihr Thema, tur da~ Dram~tische (der S§Dger
m!ssbrauch1e oft den_1eichtsinnigen Hoher und den kugttigen
Kau!er), tur die Schopfe~ der .Banke11ieder und der Banke1~c
ke, tur ihre Herkuntt, tur die Zensur ugd Autozensur der Bankel1ieder und tur die Druckereien der Banke11ieder in den
Jahren 1700-1800. (Er erwŠhnt die Stagnat10n der Prager Buchdruckereien und das Wachstum der Anzahl der Buchdruckereien
in den Provinzstadten in Bohmen und M~en.)
Zum Sghluss werden die Hamen der Bughdrucker, die in
Prag die Banke11ieder herausgaben, angetuhrt. Es waren: Anna
Kathar1na Arnoltová, Barbara Franziska Ber1ngerová, Johann
Jose! Diesbach, Jose!ine Elswangerov~, Ursula Hamplová, Johann Thomas Bochenberger, tlatthias Bogr, Kar1 Johann Hraba,
Karl Franz Hraba, Karl Jose! Jaurnich, Franz Jeřábek, Joachim Kamenický, Franz Heinrich Kirchner, Adalbert Geor~ Koniáš, Johanna Koudelková, Ludmila Labounová, Franz Průsa,
Johann ROkos, Karl Franz Rósenmu11er und seine Erben,

Johann Michael Samw, Johann Ferdinand SChonfeld, ' Wenzel Suchý, .Jose! Anton Silhart, Wenzel Šleret und Matthias Hollauer, Wolfgang Wickart, Anton Jase! Zíma.
_
lm allgemeinen gilt die Tatsache, dass das B8nkellied
sehr lange ignoriert wurde und beiseite des Interesses der
Volkskunde, der Literatur- und Kulturgeschichte, des Zei~
tung8!eSeDS und des Buehdrucks stánd • .Trotzdem widerspiegelt
4&s B8nkellied das Leben 1m Laute last vier Jabrhunderte.

Eva

R Y š a v á

TISK A PRODEJ ~ú]sKÝCH pf sNÍ V PRAZE
V 19. STOLETf
Mezi speci&lní sbírky celonárodního vÝ3namu, které
součástí fondů Knihovny Národního, muzea v Praze, se
řad! i sbírka kramářských písňových tisků, soustře~ující
na JO 000 výtisků. Tato sbírka, vytvářená již od počátků
Národního muzea, se stala základem .pro zpracování bibliograf ~ e českých kramářských ' písňovýoh tisků 19. stol., která bude samostatným oddílem národní retrospektivn-í bibliografie. Práoe s vlastním fondem a při sestavování uvedeného soupisu nám umožnily blíže poznat situaoi, která .e vytvář'ela v ,?blasti tisku a prodeje kramářskýoh písní v Praze během minulého století.
Ohromné množství dochovaný oh kramářskýoh tisků je v
rozporu se vžitým názorem o klesajíoím významu kramářské
tvorby a její~ ústupu ze života společnosti 19. stol. Kramářská píseň, jež patří do pololidové literatury, sioe .vým
stylem a pOdáním setrvávala při tradičníoh formáoh a společenskoekonomioký vývoj n'o vé doby se jí dotkl jen nepatrně,
ale právě tato tra,diční ustálenost ,jí zaručila trvalou oblibu a dloubou životnost až téměř do závěru minulého století. Pololidová literatura v sabi vždy uchovávala oharakter ~inuloati a vycházela tím vstřío konzervatiVnosti lidového publika, zejména na venkově. Toto lpiní na .tarýoh
- vzorech se odrazilo i ve vnější podobi kramářské písně Jako tisku. Spole6enské působení si však kramářská tvorba v
předchozím století, blavně v Jebo první polOVině, uobovala
a o její potřebi svědčí i nápadný vzrůst kramářskýob skladebv závažnýoh obdobíoh života společnosti, jako byly revOluoe, války, přírOdní katastrofy aj. RozvoJ.m novin Ještě delší dobu neztratila na významu zpraVOdajská funkoe
jsou
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kramářských

tisku byla
pravidelný

písní, protože cena novin oproti kramářskému
vyšší a 1idový čtenář si tudíž
odběr novin nemohl dovolit. l ! V Praze se tato

několikanásobně

situace z~ěnila až r. 1866, kdy začal vycházet vládní politický list Pražský deník, který věnoval značnou část místa zprávám ze života
oe". Jedno

číslo

města

a jeho tehdejší

"černé

kroni-

tohoto deníku stá'l o pouze 1 kro Od té do-

by klesl u Pražanů zájem o zpravodajské písně, nebot novinky pohotově dodal všeobecně dostupný deník. Větší odbyt
měly kramářské' písně zábavného zaměření. O celkovém ro~sa

hu tiskové produkce

kramářSkých

představu skutečnost,

že
mít na JO 000 zázna~ů. 2/

pí.ní v 19. stol. dává
bibliogra.fie bude
.

připravovaná

Takové množství kramářSkých písňových tisků dokazuje,
že jejich výroba nebyla pro tiskař. ani v minulém století
podružnou záležitostí. Některé závody se na tento druh tisků přímo specializovaly. Nejvíce dochovaných vydání kramář
ských písní pochází z Prahy, kde se podle našich zjištění
zabývalo jejich tiskem 61 tiskařů. Lze tak soud~t ovšem jen
z výtisků opatřených impresem, oož se stává pravidlem až
od poloviny století. Předtím je velká část anonymní nebo jen
s údajem o místě. t,isku nebo roce. vydáni. Z některých tiskáren vyšly kramářské tisky pouze příležitostně, zatíDlco u •jiných zabral tento druh velkou část jejich produkce. Pražským tiskárnám konkurovaly v tomto směru čilé podniky venkovské s

dobře or~anizovaným

prodejem, zejména tiskárny v

Chrudimi, Lito~šli, Jindřichově Hradci i vzdálené Skalici,
které vycházely vydavatelům vstříc nižšími cenami.
V první

poLovině

19. stol. se tiskem

zabývala v Praze

hlavně

různých faktorů

vydávala

kramářských

písní

Arcibiskupská knihtiskárna, jež. za
kromě

náboženských písní i

písně

světské, pak Česká expedice a Jeřábkovská tiskárna. Zajíma-

vým způsobem se projevila činnost tiskárny vdovy Marie Táborové. Z kramářských tisků známe její produkoi z krátkého
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období let 1847-1849, a to v~~mě~ pí~ně v1a~teneck' a politické 3 aktuálními revolučními náměty, jež sloužily jako
účinná agitaoe
širokýoh 1idovyob vrstváoh. Od poloviny
19. stol. patří k větším produoentům kramářskýoh písňovýoh
tisků tiskárny Karla Be11manna a Bedřioha Rohlíčka, které
byly zaměřeny na p~sn~ náboženské. ~ padesátýoh let poohází
množství kramářskýoh tisků z významné tiskárny Medauovy
a dále z Vetter10vské a Mohrmannovy knihtiskárny.
Daleko největším praŽSkým t i skařem a nakladatelem
kramářskýoh písní byl Jan Spurný, jehož jméno je ' trvale
spojeno s prvním vydáním J.láohova Máje. Toto dílo lio, také
přivedlo k zájmu o českou literaturu, takže později vydává
i další významné tituly, jako např. Šafaříkovy Starožitnosti a zaměřuje se též na publikaoe pro nejši'rší lStenářskol~
veřejnost, k nimž patřily i kramářské písně. Tato skladba
tiskové prOdukce se nezměnila ani po jeho smrti r . 1860,
kdy závod řídila Spurného vdova a pak Julius Janů, za něho ž
se ovdovělá majitelka prOVdala. Janů pokračoval v tradioích
tiskárny a s jeho jménem se setkáváme na mnoha kr4mářských
tisoíoh až do počátku 20. stol.
Zpěvní síně a šan't ány , jež začaly v Praze vznikat od
šedesátýoh let, uváděly ve svýoh programe oh moderní pí~ňové
žánry - kuplety a šlágry. Městské publikum je s nadšením
přijímalo a tiskaři zfohY využili jeho zájmu k vydávání těoh
to novýoh písní v úpravě podobné kramářským tiskům, a~e vět
šinou s notovým zá'znamem, dobovou výzdobou a v různý oh edič
ních řadáoh. Těžiště tisku kramářskýoh písní se v pos1edníoh
deseti1etíoh minulého století přesouvá do mimopražskýoh , tiskáren ..
Po stránoe typografi oké mají k7amářské tisky z praž- '
ský oh tiskáren vesměs vyšší úroveň než obdobné produkty
venkovskýoh dílen. Odráží se na nich lepší teohnioké vybavení a možnosti větších závodů, i když se setrvávalo u tradiční podoby tisků, jak na ~i byli odbě ratelé zvyklí .

v
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S ohledem na nízkou oenu

kramá ř ských

tisků

byl na

ně

po-

užíván papír hor;í kvality (z hadrového papíru se po polovině stolet~ přešlo na dřevitý). Upotřebily se též staré
frakturo~é ' typy, které si vyžadovalo lidové publikum zvláště na venkově a které byly v jiných tiscích již od čtyři\
cátých let nahrazeny latinkou . Ve vý zdobě pražských kramářských tisků zpočátku převládal dřevořez, jako tomu bÝlo i
v ostatních tiskárnách, avšak větší závody začaly brzy po- '
užívat dřevoryt. Tato technika byla sice dokonalejší, ale
lidový ráz obrázku a působivost konturové zkratky tím byly
setřeny. V druhé polovině 19. stol. 'se vnější podoba pražských kramářskýob tisků stále více přibližovala soudobé
tiskové produkci. Obecně je možné konstatovat, že kramář
ským tiskům byla v pražských tiskárnách věnována větší péče. Víme, že byly prováděny korektury, a proto v nich nenacházíme tolik chyb a nedokonalostí jako v obdobných výrobcích venkovsk1ch tiskáren.
Jaké byly vzájemné vztahy autora, nakladatele a tiskaře kramářských písní v minulém století? Tiskař byl v mnoha
případech totožný s nakladatelem písně, což mu přinášelo
poněkud vyšší zisk. Vybíral si osvědčené, dobře prodejné
texty nebo písně o senzačních událostech a sám se často podí1el na textových 6pravách. Nejméně problematické byly nábo;enské písně vázané na jednotlivá období církevního roku,
a písně poutní, které zaručovaly stálý odbyt. Kramáři a zpě
váoi si od tiskaře kupovali části nákladu a rozprodávali jej
autorské osobnosti z řad zpěváků si dávaly tisknout své
skladby na vlastní náklad a pokud měl tiskař zájem, přene
cháva.li mu určitý po'čet výtisků.
' O pražských poměrech v této oblasti nám zanechal ojedinělé autentioké svědectví nejznámější písničkář minulého
století František Bais (1818-1899 ) ve svých pamětech,J/
Upoutá n á s zde jednoduchost a téměř patriarchální vztah mezi kramářským autorem a tiskařem,což byl v Baisově případě

většinou

Přesvědčíme

Jan Spurný,
časně

"Druhý den ráno

spěchal

se o t om z malé ukázky:

jsem do tiskárny, dal jsem

pánovi rukopis, on ho přečet, smál se a pravil: 'To je
dobrý, ' mnoho-li dám náklad, já dím mu: 'Dva rysy,' 'To je
archů,

tisíc

to bude stát deset zlatých a druhé vydání jen

osum, a jsou jistej, že jim to nejmenší nepřeštrejchne,'
já mu vysázel peníze a on ji dal hned vysázet, pravil:

'Poze j tři si mužou přijít pro kolekturu, zejtra budou před
dvě

ložený
žením

snář

a jejich

přijít,'

hned ráno

rozumělo

s sebou, dvaadvacáteho

a já se

poroučel

mužoů

si

Předlo

a odešel,"4/

se · dodání výtisku pražskému policejnímu

ře

ditelstv í k cenzuře a k povolení, co~ bylo vyřízeno . do 24
hod i n, . Ve sbírce kramářských písní Knihovny Národního muzea
je uch ov6no velké množs'tví těchto cenzurních výtisků, jež
mělopolicej~í ředitel~tví

úředním řízení

po

postupovat

zemsk ému muzeu, Tyto výtisky jsou velmi cenné pro bibliografic k ou práci, nebot je na nich vždy uvedeno přesné datum

předlo žení

Prodej

i s

časovým

údajem,5/

kramářských

stejně

písní

jako ostatních

tisků

byl omezen zákony, které zvlášt těžce P9stihovaly kramářské
zpěváky

kový

řád

ve městech, Jak císařský patent z r, 1849, tak tisz r, 1852 a

konečně

tiskový zákon z r, 1862 zaka-

tisků,

jejich vyvolávání a nabízení,

zovaly podomní prodej

době uvolnění

Až po pádu bachovského absolutismu, v
k ý ch

poměrů

politic-

v !edesátých letech, bylo tiskovým zákonem povo-

leno prodáva,t spisy vydané na vlastní náklad, v autorově bytě

nebo na. Jinélll

místě

určeném,

k tomu

setkáváme s autorovou adresou na

Od té doby se

kramářském

tisku. jež slou.-

žila zároveĎ jako úěinn;i reklama" Policie stá;4.
:

.

dodrž ování tiskovébo zákonS\,
Např,

Hais se

vlastně

celý

přičemž

svůj

často

.

"':

dDhlížela na

.

sledovala :l: obsah písní,

život v Praze pobyboval na

hranioích zákona a byl mnohokrát pokutován a trest~n vězením,
i kdy ž prodával vlas tní

píllně.

Prodej

kramářských

písní v

Praze si zachovával tradiční formu, každé větší shromáždění
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bylo pro kramáře příležitostí k odbytu písniček, at to byly trhy, poutě, církevní slavnosti, později se možnosti
roz!iřovaly na slavnosti národní, společenské výlety a řa
du dalších. Písn~ se prodávaly i v obchodech jednotli v ých
tiskařů, např. u Spurného nebo Bedři"clia Stýbla. Podomní
obchod a prodej písní v krámech byl vhodn ý zejména u lyrických písní, jež byly SV)~ intimním charakterem určeny spíše jeqnotlivcŮDI a menším společnostem.
Kramářské písn~ nepatřily k výnosným produktům tiskáren zejména v druhé polovin~ 19. stol., kdy rychl ý obrat
a zis ~byl vlivem kapitalistických vztahů ve výrob~ podmínkou úspěšného podnikání. Ani jejich prodej nepřinášel kramářům velké Výdělky. Pisně se obvykle prodávaly po 2 kro
Hais píše, že v počátcíCh . své činnosti dostal v tiskárn~
sto kusů písní za 36 kro Prodejem těchto výtisků pak vydě
lal 2 zl. a 44 kr., přičemž jeho dřívější denní mzda jako
nádeníka byla 64 kr. 61 sto písní za den však prodal jen v
mimořádných případech. Pokud si dal tisknout svůj , vlastni
te::rt, musel zaplatit 5 zl. za t 000 výtisků. Největší obchod za celý rok udělal vždy koncem masopustu, kdy za dvě
noci prodal 900 tisků humorného obsahu s názvem Bachusovo
loučení a jeho kšaft. Když se ~vými písněmi vyšel z Prahy
na venkov, dostával za.placeno i 'V naturáliích, chlebu a
bramborách, což rád přijal pro svou početnou a často hladovějíoí rodinu. Někteří kramáři prodávali potraviny, které
dostali za ' písničky, venkovské chudině.
Svou obch~ku Prahou konal Hais pOdle předem určeného
plánu, zaměřil se hlavně na ulice obydlené lidovými vrstvami, nebot zde měl ' pro své písně největ!í odbyt. Než prošel
vnitřní. město, Smíchova Karlín, uplynulo asi pět týdnů.
Je třeba si ovšem' uvědomit, že činnost kramářských zp~váků
byla sezónní, závislá na počasí a že v zimě museli hledat
náhradní zaměstnání, většinou prodej jinéh'o zboží.
Tisk a prodej kramářSkých písní v Praze 19. stol. ne-
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můžeme zařadit k ' progresivnim smirům vývoje knihtisku ani

kniŽDiho obchodu. Spiše se zde vlivem tradice a

opožděného

oharakteru pololidové literatury udržoval jev, ,. který

patřil

minulosti. Byl to však jev natolik silný a životaschopný,
provázený stálým zájmem .• lidového publika, že jeho význam
spočivá předevšim

ve stránce

to na mis tě, abychom i
písně

sooiálně

závirečnému

historické. Je pro-

obdobi

české kramářské

vinovali plnou pozornost a prozkoumali je v souvislo-

stech nejen literárních, ale i výrobni ekonomiokých.

Poznámky

1/

Např. jedno číslo deniku Národní listy stálo 6 kr.,
zatímco kramářská píseň vitšinou 2 kro

2/

Viz K. Bezdik - E. Ryšavá, České kramářské písňové
- tisky, jejich bibliograrioké zpraoování a ukázka bibliograrie 19. století. SNM, ř. C-Literárni historie,
sv. 28, 1983, Č. 4.

3/

F. Hais, ' Vzpomínky pražského písničkáře 1818-1897.
Praha 1985; E. Ryšavá, Pamiti pražského písničkáře
Františka Haise (6. - 7. kniha). SNM, ř. C-Literární
historie, sv. 24, 1979, č • . 1-4.

4/

F. Hais, Vzpomínky, s. 394.

5/

Viz J. Vrohotka, Dějiny Knihovny Národniho muzea .v Praze 1818-1892. Praha /1967/.
.

6/

V tzv. konvenční mini, zavedené r. 1753, mil
-zlatý 60 krejcar~.

pů1tolar
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Druck und Verkau! der Kramerlieder 1n Prag im 19. Jahrhundert
Zusammen!assung
lm Rahmen der nationalen retrospektiven Bib1iographie
des 19. Jahrhunderts bearbeitet die Bib1iothek des Nationa1mu§eums 1n Prag auch eiOe Bib1iographie der tschechischen
Kramer1iederdrucke (es wird ein umtang von 30.000 Au!zeichnungen vorausgesetzt). Eine riesige Mange der uber1ie!erten
Kramerdrucke zeugt davon, da§s auch 1n dem 19. Jehrhundert,
in der Absch1ussphase des Kramergesangs, dieser Genre nfchts
an semer Bedeutung ver1or. Die Zeitungen waren noch zu teuer,erst seit d~m Jahre 1866 konnte auch der Vo1ks1eser die
Zeitung rege1massig kau!en. Gerade damals erschien die po1itische Regierungszeitung Prager Tagesblatt; ein Exemp1ar
ko§tete nur ein Kreuzer. Die Mehrheit der herausgegebenen
Kramer1ieder stammte aus Prag, hier wurden sie von 61 Buchdruckern gedruckt. Die bedeutendesten waren Johann Spurný
und sein Nach!olger Julius Janů. In den 1etzten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts war~n es modeme Liedergenre, Coup1e~s
und Schlage~, die das Kr~er1ied aus den Prager Buchdruckereien verdrangt haben. Fur den Druck der Kramer1ieder wurden noch 1ange Ze!t alte Frakturtlpen benutzt, trotzdem stehen die Prager .Kramerdrucke au! hoherem typographischen IUveau als die Landdrucke. In der Auss!attung stand an der
ersten Ste11e das Schn1ttwerk und spater der Ho1zschnitt.
Olt w~ der Buchgrucker gleichzeitig auch Liederver1eger.
Die Kramer und Sanger kau!ten olt einen Tei1 se1ner Au!lage, den sie weiter yerkau!ten. Die Autorenpersonlic~eiten
aus der Re1he der Sanger 1iessen sich !hre Ko~posit~onen
au! eigene Kosten drucken. Den Verkau! der Kramer1ieder beschrSnkten die Pressegesetze, die besonders den Bande1 der
Hausierer verboten._Au! die Einha1tung der Gesetze achtete
die Po1iz~i. Die Kramer1ieder wurden 1n Prag trsd1tione11 '
au! den ~arkten, bei den Kirchenwe1hen und, k1rchlichen Festen, spater auch ge1egent1ich der Nationalteiertage, bei
den Gese11scha!tsaus!lugen USd 1n den Gescha!ten ei~zelner.
Buchdruek~r verkau!t. Das Krámer1ied .ar kem e1ntrag1icher
~tikel tur die· Buchdruckerrien, auch der Ver~~~~!!Chte
kemen hohen Ge'tf!Dn. Der bedeuteudate- Prage~
anger
und Drellorge1sp.tol;er hanz Hais b~ :kL .einem Erlnnerungen dn wert~lle.., Z.engnis von der Verbreituug und von dem
Druek der KramerUeder.
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KE VZNIKU A ROZVOJI TISKAŘSKÉHO PRtnnffiLU V PRAZE
DO POČÁTICU 20. STOLETÍ
Na

pře10mu

slávu pražských
nejčastěji

nepřipomina10

18. a 19. sto1. nic
knihtiskařských
Jiřího

se jmény

starou

dí1en 16. stol., spojenou

Me1antricha z Aventina a jeho

nástupce Danie1a Adama z Ve1es1avina; snad jen technické
knibtiskařů.

vybavení tehdejších pražských

vytvoři1a

k da1šímu rozvoji této profese

která tisk knih proh1ási1a za svobodné
přib1ižně

době,

v

Předpok1ady

josefinská doba,

řemes10.

By10 to

uvádě1y

kdy soudobé statistiky

13 praž-

ských knihiskařů, v prvním deseti1etí 19. sto1. se pak jejich počet ustá1.i1 na deseti. 1 / Taková byla situace před
počátkem

všeobecně

období, jež je

označováno

za období

mys10vé revo1uce. Ta ov1ivni1a výrobu papíru,
barev, a1e
na1ejší

především

tiskařské

zaved1a do

1isy a

století trvajících
renciaci dí1en a
niky.
Na

počátku

knibtiskařských

současně

k jejich pohonu. ilnamena10 to
poměrů

přeměnu některých

minu1ého sto1etí

dí1en doko-

s nimi i parní stroje

prů10m

do dosavadních,

zapříčini10

a

prů

tiskařských

něko1ik

to postupnou dife-

z nich v

průmys10vé

patři1a nejv~tší

pod-

pražská

knihtiskárna Janu Ferdinandovi ze SChonfe1du, známému vydavate1i Pražských poštovských novin -o a °m_jite1i papírny za
Špitá1skou branou,
To však již
původem

u něhož

e~istova1a

začína1 Vác1av ~m~j Kramerius.

ta~é

knihtiskárna Bohumi1a Haaseho,

z pruského Ha1berstadtu, který od po1oviny devade-

sátých 1et 18. sto1. pracova1 jako sazeč v Jeřábkově tiskárně,

kde prý od r. 1796

gratu1ační

zača1

na pronajatém 1isu tisknout

1fstky k Novému roku, jmeninám apod. a získa1 tak

potřebn ý

kapitá1 k

později .

Gratu1ační

osamostatnění,

k

němuž

1ístky si získáva1y

doš10 o dva . roky

postupně

značnou
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oblibu nejen v zemích habsburské monarchie, ale i v

Němeo

ku, kam je Haase ve velkém vyvážel. Několik dalších údajů
dokládá rychlý vzestup jeho podniku, tj. i podnikatelskou
zdatnost Haaseho: r. 1805 dosáhl hodnosti českého stavovského knih tiskaře a
později

začíná

též obchodovat s papírem, o rok

otevírá sklad knih a pouští se do nakladatelské

činnosti,

r. 1815 zakládá vlastní slévárnu na od1évání li-

ter a"r. 1820 litografickou dílnu, v níž pracoval též Kare l
nejznámějším

Hennig, a stáyá se

rozkvět Haas~ho

Tento

pražským

knihtiskařem.

podniku byl do jisté míry

umožněn

také ú~adkem Schonfeldových podniků, který nastal po smrti
jejich zakladatele.
Menšími příbuznými podniky byly dílny pražských mědi
rytců,

stále

specializovanýoh na tisk . grafických
oblíbenějších , vedut.

~~jiteli

těchto

listů,

p ř edevším

dílen byli rytci

nám známýoh jmen Jan Berka, příslušníci rodiny Balzerů,
Kašpar Pluth nébo František Karel Volf.
Ve dvaoátých a
v tiskárenské

třicátých

letech proces diferenciace

výrobě pokračoval.

a z . toho šest jich používalo

Počet

tradiční,

dílen poklesL na sedm
převážně

dřevěné

li-

sy. Výjimkou mezi nimi byl závod Dohumila Haaseho, kde ve
třicátých

letecb byl ve výrobním procesu použit jeden dvo-

jitý rycblolis s výkonem 2 400 výtisků za bodinu a tři jednOducbé rychlolisy ' s celkovým výkonem 3 600 výtisků za hodinu. Tyto čtyři rychlolisy prý nahradily svým výkonem 30
st~rýcb dřevěnýob lisů.

Haasebo tiskárna však měla kromě

niob lZ ' zdokonalenýoh železných
čejnýcb.

mi

dvěma

lisů

Stanbopových a 14 oby-

K uhlazování potištěnébo papíru disponovala dalšíbydraul.iokými lisy. K pobonu

ryobloliSů

byl zakou-

pen r. :1835' první parní stroj o výkonu 2 ks od magdeburskl
firmy GebrUder Aston et Comp. a Baasebo tiskárna se tak s t ala

čtvrtým

pražským podnikem, který použil parní stroj v

průmyslové výrobě

(po Pilzově přádelně bavlny, Riohterově

zbraslavské rafinerii oukru a ' přádelně bavlny Antonína
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Meissnera v

Karlíně).2/

Modernizace Haaseho tiskárny souvisela s
vedení podniku jeho

čtyřmi

převzetím

syny r. 1832. Haaseho nástupci

výrobu nejprve zreorganizovali a

přestěhovali

ji do rozlehlého Anenského kláštera na Starém
dílny na odlévání liter. Tehdy došlo k již

pozdě

o rok

r-!ěstě včetně

zmíněnému

vyba-

vení tiskárny novými Výkonnými stroji, které byly zakoupeny ve Frankfurtu. Modernizovaný podnik mohl nyní dodávat
na trh různé druhy tisku, mohl zajištovat typograrickou
úpravu knih a

tisků

a byl schopen odlévat 186

Ročně zde bylo vytištěno pět druhů n?vin

druhů

písma.

(mezi nimi i zná-

má BOhemia), osm druhů kalendářů a asi 5 600 dalšíoh knih
a brožur. V tiskárně Praooval,o 124 dělníků, při odléván!
liter dalších 45 dělníků; r. 1836, kdy na průmyslové výstavě

v Praze získala zlatou medaili, celkem 213 osob. Do po-

loviny století se podnik dále
byla

připojena nově

zřízená

rozrůstal.

němu

R. 1837 k

papírna ve Vraném,

při

níž

vznikla r. 1848 strojní dílna na opravy a výrobu papírenských strojů; rirma se zaměřila rovněž na obchod papírem,
prodej knih a , zřídila v Praze výpůjční knihovnu a redakci
novin a

časopisů,

které .vydávala. V oelém podniku bylo

v polovině století zaměstnáno 651 osob. K tomu ještě Haasové zabezpečovali provoz arcibiskupské tiskárny v Klementinu. Vzestup podniku od

třicátých

let byl pozoruhodný,

ale zároveň ojedinělý v našich poměrech. Ostatníoh devět ,
zůstávalo

tiskáren v Praze
ších
k

řemeslnických

nejpřednějším

nadále na úrovni

větších

v habsburské monarchii, nebyla-li

men-

vůbec

Vyřizovala

zakázky

nejen do zemí habsburské monarohie, ale také do

Němeoka

nejlepší, jak tvrdí

některé

či

patřila

dílen. Pouze Haaseho tiskárna
prameny.

a Itálie.
Ve

třicátýoh

měditiskařskýoh

leteoh se

dílen,

ještě

těži~tě

v Praze udrželo asi sedm

jejioh produkoe se však v

sledku rostouoí konkurenoe litograrie

přesouvalo

na tisk

dů

376

svatých

obrázků.

Za zmínku stojí rytecký vzestu"p ' }lauliniho

smíchovské dílny, která r. l8J6 zaměstnávala asi 100 osob,
z nichž ovšem

většinu

kolorovaly. V

dílně

ří vytvořili ročně

tvořily děti,

které podomác!cu obrázky

se sedmi lisy pracovalo osm

rytců,

kte-

600 druhů obrázků v ceně od 12 kro do
Denně

16 zl. za stokusovou kolekci.

jich byla schopna

~~u

liniho dílna vyprodukovat přes 6 000 kusů, za jeden rok
více než 2 miliony. Zásobovala jimi všechny

země

monarchie

a vyvážela je do Itálie, Polska, jihoněmeokých zemí a prostřednictvím španělských

Ameril~. JI

obchodních domů také do zemí J~žní

Litografie, ohjevená na samém konci 18. stol~ pražským
rodákem Aloisem Se"nefelderem, se ujala v Čechách v průběhu
druhého desetiletí následujícího století. V polovině třicá
tých let byly v Praze

čtyři

dílny z celkového

počtu

deseti

v i, Čechách. Nejvýznamnější postavení mezi nimi zaujala dílna
Karla Henniga, známá svými kvali~nimi tisky. Pracovalo v ní
50

dělníků

počet

a disponovala 15 lisy.

Před

polovinou století se

litografických dílen v Praze zvýšil na sedm

vývojem v

shodně

Čechách. 41

s

Po polovině 19. stol. se tiskárenský průmysl v Čechách
rozvíjel

opět

velmi pomalu a

viditelně

zaostával za

světo

vým vývojem. Příčin bylo několik. Většině majitelů tiskáren
se prozatím

nepodařilo příliš

zbohatnout a

vytvořit

si po-

třebný kapitál na modernizaoi svých dílen. V Čechách se tiskařské

stroje

nevyráběly

' přesněji řečeno

v

a bylo je nutné kupovat v

Německu.

oizině,

Bez významu nebylo ani to, že po-

litická situace, která po r. 1848 vznikla a trvala do konce
pades,átýcb let,
po knihách a

nevytvářela příliš

časopisech;

např.

velkou nabídku a poptávku

časopisů podstatně

ubylo

a nové nevznikaly.
V pražských poměrech to znamenalo, že podnik bratří
Haaseů

,dominoval nad os ta tními tiskárnami." Pokud některé

tiskárny zavedly do výroby rychlolis, byla k jeho pohonu
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používána

ručn- í

počátku

lidská síla. Do

šedesátých let by-

la haasovská tiskárna jediná nejen v Praze, ale v cel ých

Čechách, která vlastnila parní stroj. V šedesátých letech
již používala 54 tiskařských stroju, většino~ rychlolisu,
a dalších 18 ve své litografické

Z tiskáren

řízených

berniální tiskárna,

dílně.

státním aparátem

přejmenovaná

byl~

v Praze gu-

od r. 1864 na místodrži-

telskou (pro srovnání: měla jen 4 rychlolisy a 3 ruční lisy) a tiskárna školních učebnic. Z dalších tiskáren je nutné zmínit se o podniku nakladatele Františka ~ivnáče, kde
tislc1.o své publikace Národní muzeum, a ~ Národní knihtiskárně

založené r. 1862 nakladatelem Ignácem Ladislavem Ko-

brem. První litografický ryohlo1is použila dílna J. Farského r. 1868 a po ní i dalŠí litografické závody. Tisk barevných reprodukcí byl
vhodné

především

umožněn

chr~olitografie,

vynálezem

pro knižní ilustrace.

fotografie umožnil vynález

světlotisku

Přesnou

reprodukci

Jakuba Husníka z kon-

ce šedesátých let. Na počátku sedmdesátých let použí~aly
tuto techniku všechny
Speciálně

se touto

větší

pražské litografické závody.

reprOdukční

ký závod Karla Be11manna. Na

technikou zabýval litografic-

začátku

šedesátých let

začalo

přibývat

novýcb tiskáren i litografiokých dílen. Z dostupných údajů vyplývá, že v leteoh 1862-1871 vzrostl počet
pražských tiskáren ze -17 na 23 a litografických dílen ze 17
na 27.
V posledních dvou desetiletích, -spOjenýCh s hospodář
ským a kulturním rozmachem

českých

zemí, došlo k dalšímu

vzestupu tiskárenského prUmyslu. Po stránce technické byl
tento rozmach doprovázen použitím
stroju, vhodných
bě

především

rotačních

pro tisk novin a

tiskařSkých
časopisů.

V do-

konání Zemské jubilejní výstavy již sídlilo na území

Prahy a praŽSkých

předměstských

grafický ch dílen, z toho
vlastnilo v té

obcí 45 tiskáren a 34 lito-

pě~ velkozávodů.

době devět největších

Rotační

stroje
5
tiskáren. / S rostou-
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cím

počtem

vydávan ý ch lmih a

také používané

časopisů

se zdokonalovaly

reprodukční

techniky lito 9 rafie, chromolitografie, xylografie, zinkografie a světlotisku. Poslední
jmenovanou techniku používal na

mannův závod, ale i

která

začínala

vzrostl jejich
nejvě~ší

špičkové

úrovni nejen Bell-

r. 1878 vzniklá firma Husník a F~usler,
zaměstnanci

s 10
počet

světové

a do první

na desetinásobek. Bylo

války

samozřejmé,

že

pražské tiskárny měly své li1:ografické dÍlny vybareprodulcčních

vené pro použití všech tehdy dostupných
nik. V té souvislosti je

třeba

ještě připomenout,

tech-

že r. 1908

založil na starém Hěstě Jan Štenc grafický reprodukční závod, specializovaný na výrobu
nikající
znamných

který brzy dosáhl vy-

úrovně.

řady

Z

štočků,

nových knihtiskáren je

stručně

zmínit.

Patřily

třeba

se o

některých

vý-

k nim tiskárna F. B. Batov-

ce (zal. 1873), kde před první světovou válkou pracovalo
asi 100

zaměstnanců,

Cyrilometodějská

knihtiskárna a nakla-

datelství (1872) se 135-150 zaměstnanci a Politika, závod
tiskařský a vydava telský (1879), patřící původně rodině

Skrejšovských, který
a pracovalo zde

přes

prodělal

do svého vzniku velký

600 osob. Více osob, tj.

covalo pouze v podn-iku

bratří Haaseů.

přes

rozkvět

800, pra-

Tiskárna M. Schulze

v Holešovicích (1862) se zaměřila na tisk úředních tiskopisů
a merkantilu všeho druhu a zaměstnávala 250 osob. Firma
Alois Wiesner (1882), vydavatel České akademie, se specializovala na tisk
patřilo

vědeckých

od r. 1897

knih a

Tiskařské

časopisů.

Agrární

straně

a vydavatelské družstvo rolnio-

ké v Praze, spol. s r. o., kde se tiskl deník této strany
Venkov. R. 1900 vznikla sloučením tiskáren známých nakladatelství J. Otto, J. R. Vilímek, F. Šimáček a reprodukčního
závodu J. Vilimka velká tiskárna Unie,

česká

grafická akci-

ová společnost, v níž pracovalo 450 zaměstnanců. Takový byl
tedy ' stav pražského tiskárenského průmyslu na přelomu 19.
a 20

s t oL

é\

před začátkem

první

světové

války.
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Zur Entstehung und Entwicklung der Druckindustrie in Prag
bis zum An!ang des 20. Jahrhunderts
Zusammentassung
Der Bei trag biete.t eine ťfbersicht uber die Entwicklung
der ~ch~ckindustrie in Prag 1m 19. J~hund~rt. Die Angaben uber d~e Anze.hl det Buchdrugkereien und spater auch der
1itographischen Werkstatten erganzt der Verfa§ser mit den
Erkenntnissen uber das technische und Kapazitatsniveau einzelner Betriebe in der verto1gten Periode. Die grosste Autmerksamkeit widmet der Autor dem Bohumil Haase-Betrieb. Haase arbeitete zuerst als Schrittsetzer in der bekannten Buch~ckerei Jeřábek (in den 90er Jagren des 18. Jahrhunderts),
spater erarbeitete er sich zum grossten Druckunternehmer
Prags, !al1s nicht in der ganzen Monarchie der ersten HŠltte des 19. Jahrhunderts. Sein Er!olg wurde auf dem konkurrenzlos besten Maschinenpark aufgebaut. Der Maschinenpark
wurde durchge~end modernisiert a desha1g konnte Haase mit
Erfo1g auch fur das Aus1and drucken. Am Ende der 40er Jahre
wurde die Buchdruckerei ein wirklich moderner Betrieb mít
fast 700 Angestell ten', der mi t den mi ttels Dampfmaschinen
getriebenen Schne1lpressen ausgestattet wurde. In dem Betrieb war weiter eine Schriftgiesserei (es war mogligh !ast
200 Schriftarten abzugiessen), 1itograph1sche Werkstatte,
Maschinenwerkstatte (Rep~atur und Erzeugung der Papiermaschinen), eigene Papiermuhle, Ver1agsbuchhand1ung und Zeitungsverlag. lm Verg1eich mit diesem B~trieb waren gie ubrigen neun Prager Buch~ckereien nur grossere Werkstatten.
_In Fo1ge der ungunstigen okonomíschen und po1i1ischen
Verha1tnisse kam es in Prag am An!ang der zweiten Ha1fte
des 19. Jahrhunderts zu einer Stagnation in der Buchdruckindustrie. Erst in dem 1etzten Vierte1jahrhundert entwicke1te sich die Indu§trieproduktion heftig. Das w1derspiege1te
sich se1bstverstandlich auch in der Buchdruckindustrie.
Wahrend 1m Jahre 1862 in Prag 17 Buchdruck- und 17 11 tograph1sche Betriebe waren, 1m Jahre 1871 befanden sic~ h1er
23 Buchdruckbetriebe und 27 1itographische Werkstatten.
Bis zum Jahre 1891 stieg die§e Zahl au! 45 Buchdruckereien
und 34 1itographische Werkstatten ano Die bede~tendsten
Buchdruckereien und litographische Betriebe, dia in Prag
d§mals entstanden, waren tolgende:K. Be11mann, Husnik und
Haus1er, F.B. Batovec, A. Wiesner, die Buchdruckerei und
Verla~SbUChhandlung "Politik" und grosse und bedeutende
"Unie , die 1m Jahre 1900 durch Vereinigung e1niger Ver1agsbuchhandlungen entstand.
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VÝROBCI ZAŘfzENÍ PRO TISKÁR..'IT V ČESKÝCH ZEl·tiCH
V DOBĚ PRfulYSLOVÉ REVOLUCE
průmyslové

Proces

přibližně

mezujeme
průmyslu,

v

němž

české země

revoluce, kterou .pro

vy-

lety 1800 a 1873, zasahoval po textilním
odvětví průmyslové

vznikl, jedno

výroby za

druhým. ll Nevyhnul se ani knihtiskárnám, z nichž teprve on
začal postupně vytvářet vskutku tovární polygrafický prů

mysl.
Od sklonku 18. stol. se v tiskárnách
tiskařské

prosazovat železné

lisy na úkor

celodřevěných či dřevěných lisů
součástkami.

kařské

začaly

stále více

dřívějších

lisů

s mosaznými a bronzovými

Pak se objevily rychlolisy a další výkonné tis-

stroje. 21

Výroby

knihtiskařských lisů

se mohla ve druhé

čtvrtině

19. stol., kdy průmyslová revoluce zaklepala i ' na vrata našich tiskáren,
době

úspěšně

zhostit kterákoli ze strojíren v té

vznikajících a ovšem i mechanické dílny železáren a díl-

ny mechaniků (strojníoh zámečníků). Nám . však přirozeně půjde
o ty výrobce
Ve

strojů,

výslovně

tiskárny

třioátých

u nichž je výroba

strojů

zařízení

a

2etecb 19. stol. nacházíme v

takové výroboe dva, oba

působili

českých

polOVině

19. stol. k

zemích

v Pra.ze . Prvním z nich byl

strojírenský továrník Franz Frenzel, jehož strojírna
v první

pro

uvedena.

nejvýznamnějším

a

patřila

největším

strojírnám českých zemí. (V druhé polOVině třicátých let v ní
pracovalo okolo 70

dělníků.»)1

.

Hlavním oborem výroby Frenzlovystrojírny,
třicátých
Městě,

letech ve zrušeném kostele sv.

byly v té

době

zejména

poptá Vka po nich nebyla
stroj í rna rovně ž

zemědělské

ještě dostatečně

umístěné

~~rtina

ve

na Starém

stroje, ale protože
veliká,

vyráběla

- prý ve velikém počtu - mostov~ váhy, dá-

3 82.

1e

~roubové

řízení

lisy pro olejny

8

řepné

cukrovary,

také za-

8

pro tiskárny.4/ V r. 1836 se v této souvislosti ho-

voří výslovně

o "různých druzích Stanhopeových, Congrevo-

vých a jiných

lisů

potřebných

r ·a tur

zařízení

Výroby
zhostiti ve

stě. 6 /

pro tiskárny se mohl Frenz1 s

čtyřicátých

zvětšeném

zoval ve

pro knihtiskárny a 1itograrii vedle apa-

pro písmolijny a stereotYPU".5/
úspěchem

letech, kdy svou strojírnu provo-

rozsahu v Mariánské ulici na Novém

Pokud ovšem dostal zakázku na · výrobu takových

Druhým výrobcem, u

něhož

máme ve

t ř icátých

}Iě

strojů .

letech do-

loženu výrobu pro tiskárny, byl Romua1d Božek, mladší syn
mechanika pražské polytechniky a vynálezce Josera Božka.
Po náhlé smrti svého otce (18J5) se věnoval Romua1d Bož ek
v dílnách polytechniky s

několika

tovaryši

výrobě

strojů,

zatínlco jeho starší bratr František se stal stavovským mechanikem. Kolem r. 1838 vyrobil Romua1d Bož ek hydraulické
lisy a jin' stroje pro papírnu a tiskárny rirrny Gott1ieb
Haase Sohne. Přestože měl Romua1d Božek ve své strojíre Lské
výrobě

úspěchy,

Na

po

několika

letech ji opustil a vracel se

pří1ežitostně. 7 /

k ní jen

přelomu třicátých

a

čtyřicátých

let 19. stol. máme

doloženu další konkrétní zakázku pro tiskárny firmy Gottlieb Haase Sohne, t ·e ntokrát však nešlo
nýbrž o stroj parni.

Hěl

Q

pracovní stroje,

výkon 4 ks, byl nízkot1aký a byl

vyroben v libeňské strojírně Angličana Edwarda Thomase,
zakladatele prvních dvou továrních strojíren v . Čechách a
největšího výrobce parních strojů v Čechách v první polovině

19. stol.

8/

Thomas postavil parní stroj (o výkonu 40 ks) také pro
s ·trójní papírnu haaseovské firmy ve Vraném nad Vltavou. 9/
Uvedli jsme si, že nějaké stroje dodal papírně a tiskárně
této firmy v těch letech Romua1d Božek, ale to samo o sobě
nevylučuje

možnost, že Thomas spolu s parními stroji nedo-

dal i nějaké další strojní zařízení. (V první řadě bychom

pomyslili na transmisi~) Výslovně však takováto zakázka
u Thomase zatím

dolo~ena

není,

Parní stroj je v haaseovské

tiskárně

v Praze zazna-

menán k r; l84i a po ceJ.ých dalších dvacet let . to byl ječeských

diný parní stroj používaný polygrafií v
tiskárně

V r, 1841 se v haaseovské

zemích,

nacházely 3 jednoduché
lisů

rychlolisy, 1 dvojitý rychlolis, 13

železných a 3

dřevěné,lO/
Ve čtyřicátých letech je zmiňována výroba kopírovalisů

cích a litografických

Na konci

u pražského mechanika Henryho

měl větší

Aime Dessouslawy, který
ulici čp, 917 na Starém

Mě.tě,ll/

čtyřicátých

let

mechanickou dílnu v Kozí

vyráběl

v

dílně

v

Truhlářské

ulici čp. 1119 ~a Novém Městě tiska~ské stroje a rytecké
stulny strojní zámečník Josef SChwar,12/
U všech uvedených mecha~iků ovšem výroba pro tiskárny
tvořil,a

jen jednu z položek jejioh výrobního programu,

Ve druhé

polovině

čtyřioátých

let 19. stol. vznikla

v pražském okolí strojírna t která se
vě novala

snad

nejsoustavněji

jí řens kých podniků.

výrobě

pro tiskárny

ze všech dosud uvedenýcO.. stro-

Byla jí strojírna firmy Gottiieb Haase

Sohne ve Vraném nad Vltavou,
Už jsme se zmiňovali o tom, že Haaseové objednali papírenské a tiskárenské stroje u Romualda Božka, V r. 1837
místě

totiž koupili starý mlýn ve Vraném a na jeho
vili strojní papírnu. K
dit malou

údržbářskou

zajištění

dílnu a

posta-

provozu byli nuoeni

zaměstnat

v ní

několik

zří

ši-

kovných meohaniků, Jak se postupně dařilo zajiJtovat téměř
bezporuchový provoz,
a proto se na

počátku

~řioházela opravářská

druhé poloviny

dílna o práoi,

čtyřicátých

let bra-

tři Haa.seové rozhodli, že dílnu rozšíří natolik, aby byla

schopna vyrobit nové stroje pro jejich tiskárnu, Dílna byla

zařízena

na výrobu

"knihtiskařských lisů

a jednotlivých,

pro typografii potřebných pomůcek" a v r, 1847 vy'robila

J84

např.

lis typu Albion, kterým zamýš lela obeslat všeobecnou

,
' tavu. lJ /
rakouskou prumyslovou
vys
úspěš n ě

Strojírenská dílna ve Vran é m nad Vltavou si

poradila jak s výrobou vodní turbíny, která ve Vran ém nastrojů

hradila vodní kolo, tak i s výrobou
mateřského

tiskárnu

přinesl

t éto výroby

pro papírnu a

podniku. Soudobá zpráva uvádí, že zdar
záhy

početn é

zakázky i od jiných knih-

tiskáren a od továren. Proto byla strojírenská dílna znovu

rozš~řena a přeměněna ve strojírenskou továrnu, na tehdejznačného

ší dobu velmi
V r . 1854
strojů

měla

strojírna ve svém parku

soustruhů,

16

šroubořezů

rozsahu.

4 hoblovky a

a frézek, a další stroje. Ke

n á ležela slévárna železa s
ko v ů

a také kovárna s 8

průmyslový

strojírně

O výrobním

vý hněmi.

zaměření

tehdy už

a slévárna barevn ý ch

komplex ve Vraném nad Vltavou

dělníků.

krát 600

kuplo~~ou

kovářskými

obráběcích

přiměřený počet vrtaček,

Celý haaseovský

zaměstnával

strojírny v

ten-

polovině

padesátých let se praví, že byla vybavena na výrobu parních
strojů,

vodních turbín, transmisí, mlýnských

strojů

a všech

druhů pra'covních s trojů pro papírny a knihtiskárny.14/
Během

padesátých a šedesátýc h let byla strojírna ve

Vraném dále

rozšířena,

cími stroJi.

Zaměření

zejména p okud jde o vybavení
i na výrobu tiskárenských

obrábě

strojů vy~

kazuje ta to stroj írna až do konce období průmyslové revolu.. :,
ce. 15 / V padesátých a šedesátých letech je to jediná výslovně

uvedená výroba tohoto oboru v

českých

zemích.

Strojírna ve Vraném bohužel vykazovala pro statistické
účely

pouze celkovou cenu produkce, takže rozsah výroby

tiskárenských
vídeňské

strojů

a jejich typy neznáme. Naproti tomu

strojírny popsaly svou výrobu o něco podrobněji,

a tak víme, že H. Laser vedle ručních tiskařských lisů VY.r á běl

na konci šedesátých let i rychlolisy,

podobně

jako

strojírna G. Sigla, která však na rozdíl od Loserovy nebyla
zaměřena výhradně na tuto výrobu. 16/

Přestože n ám

o

v ý rově

strojů

(prozatím) chybějí konkr ét n~j~í údaje

pro tiskárny strojírnawi v

popírají uvedená fakta dosud
pro tiskárny v

nevyráběly.17/

českých

uváděné

zemích v

době

českých

zemích,

tvrzení, že se stroje
průmyslové

revoluce

Poznámky
1/

Vymezení obsahu ·a průběhu průmyslové revoluce v čes
kých zemích provedl J. Purš. Viz např. jeho Průmyslo
vou revoluci v českých zemích (Praha 19.6 0) a další
jeho práce.

2/

L. Nový a kol., Dějiny techniky v Československu (do
konce 18. století). Praha 1974, s. 197; J. Hoffmannová, Tiskařství. In: Studie o technice v českých zemích
1 8 00-1918. ~. sv. Praha 1985.

3/

Franz Frenzel pocházel z anhaltské Desavy, kde se vyV ~. 1817 ve svých 23 letech
monarchie a v r. 1829 jej
nalézáme v Praze jako držitele privilegia na výrobu
bezpečnostního zámku. V r. 1830 obdržel od ·českého zemského gubernia mistrovské právo k vedení zámečnIcké
živnosti, v r. 1 8 31 získal měštanské právo v Praze.
14,6. 1833 mu udělilo zemské gubernium jednoduché tovární oprávnění k provozování strojírny. F. Frenzel
zemřel v r. 1848, další majitelé strojírny postupně
měnili její výrobní zaměření. O. SmrČek. Počátky stroj írenského pr,'unyslu v Praze. HG 14-15, 1976, s. j12;
týž, Vývoj ,strojírenství v českých zemíob do roku l87J.
Rkp. rigorozní práce na FF UK v Praze z r. 1978, s.
55-5 8 .
učil uměleckým · zámečníkem.
překročil hranice rakouské

4/

Tamtéž.

5/

K, J. Kreutzberg., Skizzirte Uebersie~t des gegenvartlgen Standes und der Letstungen von Bohmens Gewerbs- und
Fabrikindustrie in ihren vorzUglichsten ZWeigen. Prag
1 836, s. 118. S tanhopeův lis, který zkons truoval v r • .
1800 /7/ anglický učenec hrabě Charles Stanhope, byl
jedním z řady prvních celoželezný cb lisů, Druhý stroj
sestrojil pro svůj způsob dvoubarevného tisku v r.
1 822 anglický ge nerá l William Congreve, OSN V, Praha
1892, s. 578, XXIII, Praha 1905, s. 1043n.; Der Grosse
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Brockhaus. 15. Aufl., IV, Leipzi~ 1929, s. 205;
J. Hoffmannová, Tis. kařství, s. 157; A. A. Hoch, Vynálezy, k,teré změnily svět. Praha 1936, s. lió-177;
J. Klecar.da, Umění polygrarická. In: Devatenácté století slovem i obrazen. II/2, Praha b.r., s. 532 aj .

6/

Viz zde pozn. 3.

7/

J. Strei t, Božkové. Praha 1953, s. l83-l90j O. Smrček, .
vývoj strojírenství, s. 81-82.

8/

G. N. SchDabel, Betrachtuogen uber die Hanufactur-In-

dustrie .Bohmens. Encyclopadische Zeitschrift des Gewerbewesens 7, 1847, s. 589n. Parní stroj .zde nahradil
. patrně slabší parni stroj o 2 ks, který Haasové objednali v r. 1835 k pohonu rychlo1isů v ~mgdeburku u Astonů. A. Strobach, Další zprávy o jednání Jednoty ku '
povzbuzení průmyslu v Čechách. ČČ~l 10, 1836, s. 361.

9/

G!' N. Schnabe1, Betracht"ungen, tamtéž. - O E .. Thomasovi viz např. v práci O. Smrčka Vývoj strojírenství
(s ~ 48-35); kde jsou uvedeny podrobné odkazy na li teraturu a prameny a v práci P. Vrbové (Horské) Hlavní
otázky vzniku a vývoje českého strojírenství do roku
1918. Praha 1959, s. 33n.

10/

J. Hoffmannová,
pozn. 8~

11/

G. N. Schnabel, Betrachtuogen, s. 5910.; O.
Vývoj strojírenství, s. ~3.

12/

K. Amer1ing, Pr~sl v Čeoháoh. Praha 1851, s. 53;

o.

Smrček,

Tiskařství,

s. 185, 191. Viz také
Smrček,

Vývoj strojírenství, s. 84.

13/

G. N. Schnabe1, Betra ch tungen, s. 590-591; K. J. Kreutzberg, Beitrige zur Wurdiguog der Industrie uod Industriel1en Oesterreichs. I. Hr. Prag 1854, s. 23, 31-32;
O. Smrček, Vývoj strojírenství, s. 66-67.

14/

K.J. Kreutzberg, Be1trige, ••

15/

Statistisoher Beriobt der HGK in Prag. 2. Hr. Prag
1859, ~. 153n.; Statistisoher Bericht der HGK in prag
fUr das Jabr 1875. Prag 1879, s. 85. Výroba zařízení
pro tiskárny je ve statistice za r. 1875 uvedena sice
v souhrnu strojírenské výroby v pražské OŽK bez uvedení konkrétní strojírny, ale můžeme téměř s jistotou
tvrdit, že jde o výrobu strojírny ve Vraném nad Vltavou, která je mezi strojírnami ·uvedena.

31~32.

16/

Nachrichten uber Industrie, Hande1 und Ver!.;:ehr. III.
Wien 1873-1876, . s. 143-144 (údaje se vztahují k r.
187,0).

17/

J. Hoffmannová, Tiskařství, s. 184 uvádí, že se v čes
kých zemích že1ezné ruční 1isy zača1y rozš,lřova t ko1em
r. 1830 a že "jejich dodavate1em by1a Sieg10va továrna
ve Vídni". Dá1e také uvádí, že strojírenská výroba se
u nás stavbou tiskárenských strojů nezabýva1a a že je
k nám dodáva1y závody z Německ«, Rakouska, ~o\ng1ie a
Francie (tamtéž, s, 185), Protože citovaná práce nemá
poznámkový aparát, nem9hu soudit, zda jde o do1ožite1né tvrzení, nebo o domněnku pramenící z ma1é rozpracovanosti dějin strojírenství . té doby u nás,
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Die E~zeuger der Einriehtung tUr die Buehdruekereien in
den bohmisehen Landem in der Zeit der Industrierevolution
Zusammentassung
In ~einem Beit~ag lost der Vertasser die Frage, ob
in den bohmisehen Landem in der Zeit der Industrierevolution die Masehinen tur Zweeke der Buehdruekerindustrie erzeugt wurden oder nieht. Er stellt test, dass in den 30er
Jahren des_19. Jahrhunderts in prag zwei Erzeuger der Einriehtung tur gie Buehdruekereien tatig waren. Vor allem war
es die Werkstatte Franz Frenzels. Frenzel gtammte aus Dessau, in Prag naturalisierte er sieh aber vollig. An zwaiter Stelle stand die Romuald Božeks Werkstatte (Romuald
war der Jungere Sohn des bekannten Er!inders Joset Boček).
In der Buehdruekerindustrie tanden spater den Abgang aueh
die Erzeugnisse anderer Betriebe (vor allem der Betriebe
des Damp!masehinenerzeugers Edward Thomas, des Lieterers
der Firma Haase). Wegen Mangel an Inlandserzeuger begann
in den 40er Jahren aueh die Firma Haase mit der Produktion
der Maschineneinriehtung tUr die Buchdruekindustrie.Diese
privilegierte Stellung erhielt sieh diese Firma bis zum
Ende der Industrierevolution.

Mi1an

M o

~

ř

k o

POLYGRAFICKÝ PRBMYSL A ŽIVNOSTI V PRAZE
V LETECH 1850 - 1873
oborů

VÝroba knih je jedním z
zv1áště

kými
pro

oitelně

proměnami

a po1itic-

rozšíření

knihtisku

a informovanosti je nesporný. Udá1o-

kva1itativně

stí, která by se mu
k

společenskými

doby. Význam vynálezu a

~íření vzdě1anosti

přechod

výroby, na kterém se

projevují vazby se

průmys10vé výrobě

vyrovna1a, byl

zřejmě

knih v 19. stol. V Praze,

až
při

rozeném centru knižní produkce Čech, probíhaly tyto změny
výrazněji

rychleji a

než v jiných

městech.

Počátky průmy

slové revoluce v po1ygrafické výrobě v Praze jsou poměrně
dostatečně

sto1. 1 1

známy a kladeny do

počátku třioátých

let 19.

Přeh1edně jsou zpracovány i technické změny v po1yPrůmySlU. 21 Ve svém příspěvku se proto omezím na

grafickém

podrobněj!í

zhodnooení prooesu

zprůmyslnění

po1ygrafickÝch

živností v Praze (knihtisk, 1itografie, písmo1ijectví, mě
ditisk) od počátku padesátýoh do počátku sedmdesátých let
19. sto1., tedy v

době

rozmachu a dovršení

průmys1ové ' revo-

1uce v českýcb zemích. Pokusím se na statistickém materiálu
demonstrovat tyto změny z několika poh1edů: na vývoji počtu
a velikosti

pOdniků,

na

proměnáCh

jejich strojovébo vybave-

ní a na počtu a skladbě zaměstnanců. Po zhodnocení těchto
ukazate1ů

zmíním i množství a kva1itu produkce pra.žskýcb

polygrafiokýcb

Počet

závOdů. 31

a ve1ikost polygrafických

V padesátých letech
ků

76.

v Praze omezen.

zůstal počet

Během ~edesátÝch

Přiby10 knihtiskáren

podniků

po1ygrafických podni-

1et se

zvý~il

ze 40 na

(z. 10 na 24) a 1itografických dí-

1en (z 15 na 30). Písmolijny pracovaly vět~inou ve spojení
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s tiskárnami a vznikla pouze 1 nová. Měditiskáren dokonce
ubylo (z 10 na 7) (tab. 1-4).
Průměrný počet zaměstnaných

ve jmenovaných polygrafic-

kých živnostech se během padesátýóh a ~edesátých let zvýšil
ze 20 na 35. Podle tohoto ukazatele byly
knihtiskárny a písmolijny, které
lem 40 až 50 osob.

největšími

podniky

průměrně zaměstnávaly

Průměrný počet zaměstnaných

ko-

v tiskárnách

se po~átkem sedmdesátých let snížil, a to díky přírůstku
mnoha malých

pOdniků.

výroba však byla koncentrována do

ně

kolika velkých knihtiskáren. V letech 1865 až 1873 v největ
~ícb

48

5-6 podnicích nad 41 zaměstnanoů pracovalo 51, resp.

%kvalifikovaných

dělníků

a učedníků všech pražských

knihtiskáren. Početní stav men~íoh závodů ve stejném období
sice vzrostl ze 14 na 21, ale podíl v nich zaměstnaných
kvalifikovaných pracovníoh sil a učedníků stoupl jen nepatrně (tab. 5).

V písmolijnáoh se

průmlrný počet zaměstnanců

v 1 závo-

dě počátkem sedmdesátých let snížil více ( ze 45 na 30),
zřejmě v důsledku. zavádění licích strojů (tab.

3). ' Naopak

se zvětšily původně malé litografické dílny, zaměstnávající
24 osob proti 10 v padesátých letech (tab. 2). Rovněž v mě
di tiskárnách se

průměrný počet zaměstnaných

zvýšil ze 2 na

8 (tab. 1).
Rozšiřování .podniků

připadajících

lze sledovat i podle

počtu strojů

na . l závod. V měditiskárnách stouplo vybavení

lisy v 1 závodě trojnásobně (z 1,6 na 5), v litografických '
dílnách rovněž trojnásobně (ze 3 na 9), v písmolijnách při
bylo o

dvě třetiny li~íoh strojů na 1 závod (z 6 na 10).

V tiskárnách vzrostl počet rych101isů na 1 závod jen nepatrně

(ze 3 na 3,2), zato klesla značně vybavenost ručními

lisy (ze 6 na 4,3) (tab. 1-4).
Velikostní strukturu praŽSkých polygrafických
můžeme

podniků

sledovat i podle výše výdělkové daně. Počátkem sedm-

desátých let

převažovaly

v Praze

vět~i

záVOdy

knihtiskařské,
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platící nad 42 zl. výdělkové daně ročně: z 24 podniků to
bylo ló (67
daně,

%),

t.j. 92

které pla tily celkem 1 352 zl. výdělkové

%veškerých

daní placených všemi tiskárnami.

Litografické podniky byly z tohoto hlediska menší, do uvedené kategorie spadal pouze 1 závod ze 30. ostatní odvětví
pOlygrafické výroby

zůstala

i nadále na úrovni malovýroby

(tab. 6).

Strojové vybavení
V mědi tiskárně praoovalo v r. 1865 v 10 podnicích 16
lisů a v r. 1870 jich pouze ve 3 největších

(ze 7) bylo

umístěno 15 (tab. 1).
Podrobněji

lze sledovat vývoj strojovébo vybavení li-

tografických závodů. Ze 45 starých, většinou dřevěných ruč
níoh >lisů, narostl jejioh počet do r. 1865 na 73 a r. 1870
pracovalo v 7 největšícb podnioícb (ze 30) 55 ručníoh lisů,
5

rych101iSů,

2

mědi tiskařské

lisy a 1

vyřezávací

V 1 podniku v tomtéž roce sloužil k pohonu

lis.

rych101isů

už

parní stroj o výkonu 4 ks (tab. 2).
V písmolijnách se vybavení licími stroji do r. 1870
zdvojnásobilo z 19 na 38 (tab. 3). Strojovým litím se vyrobilo 10 000 až 12 000 písmen denně proti 3 000-4 000 ručně >

,

u pecí. Lioí stroje už v

polovině

padesátých let množstvím

výroby p~edči1y produkci u pecí (28,5 ct. písmen litých
stroji proti 15 oto písmen

ručně

litýCh).4/

Knihtiskárny (tab~ 4) v polovině padesátých let byly
vybaveny novými železnými

ručními >

lisy, jejichž

počet > se

do r. 1 870 zvětšilo polovinu (z 59 na 85). Současně se po-

čet ryoh1olisů ve> stejném období zdvojnásobil (z 30 na 64)
a do r. 1873 ztrojnásobil (96).5/ Mimoto pracovalo v pražskýob knihtiskárnáoh r. 1870 i množství jiných

typů strojů

(čís1ovaoích, h 11adících, satinovacích, stereotypickýcb aj).

V pa>
d esátýoh letech byl rycblo1is schopen vytisknout za >10

J92

otisků

hod. práce asi 10 000

proti

ma~imálně

2 000 na

ruč

ním listu. Byl tedy pětkrát výkonnější a už r. 1856 před
stihovala výroba na rychlolisech množstvím produkce výrobu
6
na lisech. ručních: 250 000 otisků denně proti 118 000. /
Parní pohon se zavedl d~ knihtiskařství v Praie asi počát
čtyřicátých let. 7 / V polovině padesátých let poháněl

kem

stále jen 1 parní stroj 7 ze JO pražských rychlolisů. Teprve

~a

konci šedesátvch let se využívaly v knihtiskárnách

parní stroje i v dalších podnicích: r. 1870 4 parní stroje.
Jejich rychlejší využití

proběhlo zřejreě

až v sedmdesátých

letech.

Počet

a složen!

Ve sledovaném

dělnictva

časovém

úseku se

počet

dělnictva

zaměst

naného ve zmiňovanÝch polygrafických odvětvích zvýšil asi
o 64

% (ze
V

750 na 1 200).

mědi tiskárnách počet zaměstnaných příliš

nevzrostl,

zvýšil se však podíl pomocných sil a učňů proti ~Jalifiko
vaným (tab. 7).
Více

přibývalo zaměstnaných

v litografických závodech

(ze 15J na 227 r. 1865) a v 7 největHch podnicích r. 1870
pracovalo 166

dělníků.

Složení

V letech 1856 až 1865 se
a

počet učedníků

li tografů a.

počet

se zvýšil

tiskařů zůs

tal

~

dělnictva

vnitřně změnilo.

se

pomocných sil zdvojnásobil

polovinu, zatímco

téměr nezměněn.

početní

stav

Jako nová vznikla

skupina strojmistrů. Podíl pomocných sil na celkovém počtu
zaměstnaných
ldeří často

stoupl z

pětiny

na

třetinu

a spolu s

učedníky,

nahrazovali práci kvalifikovaných pracovních

sil, vzrostl jejich podíl z poloviny na tři čtvrtiny (tab.

8) •
Rcvněž v písmolijnách vzrůstal (ze lJ6 na 185 r. 1865)

a

vnitřně

se diferencoval stav

zaměstnaných.

Zatímco podíl

lijců · se zmen~oval, vzrůstal podíl pomocných dělníků z 50

%
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na 63

%a

%na

spolu s ~čedníky z 62

78

%do

r, 1870

(ta b, 9),
5.ilně

se projevila. diferenciace

dělnictva

v knihtis-

kárnách (tab, 10), Počet zaměstnaných se v letech 1856 až

% (ze

1870 zvětšil téměř o 100
tiskařů

díky

sazečů,

poněvadž

zeči

zavádění

465 na 872), Kvalifikovaných

rychlolisů

ubývalo,

Přibývalo

ovšem

sázecí stroje zatím nebyly zavedeny a sa-

museli uspokojit

potřeby

skupin kvalifikovaných

strojového tisku, Podíl obou

pracovník~

na celkovém

počtu zaměst

naných se snížil ze 44 ~ na 41 ~, Nově se zam~stnávali
strojmist~i a
téměř

jejich počet se úměrně s růstem rychlolisů

zdvojnásobil; Hlavni část pracovníků v tiskárnách

představovali však učňové a ' pomocní dělnici, Obě tyto skupiny Obsahovaly už v polovině padesátých let 53

%zaměst 

naných a do poloviny šedesátých let vzrostl jejich podíl
na 56 %, ' Teprve po krizi r, 1873 se počet učňů v pražských
knihtiskárnách silně omezil,8/
Ve sledovaném
dech zvyšoval tedy
níků,

časovém

úseku se v polygrafických závo-

především počet

nekvalifikovanýoh pracov-

Už r, 1865 vypukl v pražských knihtiskárnách nedosta-

tek práce, jehož

příčiny

současníci hlavně

hledali

v

příliš

ném množství učňů (vedle všeobecně špatných obchodních poměrů), kteří byli jako levné pracovní síly najímání místo

kva1ifikovan)'ch

sazečů

za.vedené sázecí stroje,

tiskařů,

a

Zvláště

k této nekalé konkurenci, aby

Nahra.zovali

předev9

ím ne-

menší podniky se uchylovaly

př ečkaly

krizi,

Poměr počtu

učňů k sazečům v niob byl až 3 : 1, R, 1865 zůstalo bez práce

36 sazečů a 17 učňů a příštíbo roku, ovlivněnébo navíc válečnými událostmi, bylo nezaměstnáno kolem 150 učňů a saze-

čů,9/ Během

i jejicb

druhé poloviny šedesátých let

zaměstnanců opět

krize, objevila se

počet

tiskáren

vzrostl a když r, 1871 vypukla

nezaměstnanost

znovu, Toho roku

zůstalo

bez práoe 30 sazečů, Učňov6, pracující místo nich, dostávali pouze

třetinu

až polovinu

obyčejné

mzdy a kvalita takové

práce byla mizivá. lol Tohoto

způsobu práce využívaly ponej-

více malé podniky (např. J. Mikuláš v Karlíně - 1 tiskař,
1 sazeč, 16 uaĎů).lll Po vyučení byli u~ové propouštěni
a na jejich místa přicházeli noví a tedy i levnější. V letech 1873-1874 se v Praze vyučilo asi 60 učňů, z nichž
pouze 20 pracovalo potom v tiskárnách, 10 nechtěli nikam
přijmout, 10 zvolilo jiné zaměstnání, 3 pracovali na bourání hradeb a zbývající skončili u vojska. Ve stejné době
se při tom uvolnil.o pouse 6 sazečskýoh a tiskařských
m....J s t • 12/

Množství a kvalita výroby
Pražské knihtiskárny dokázaly díky modernímu strojovému vybavení už v padesátých letech svoji produkci značně
zvýšit. V letech 1853-1855 činila průměrná roční hodnota
v Praze vyrobených knih a tiskovin 540 000 zl. k. m. (bez
výrobků místodržitelské a normální školní knihtiskárny).
Podle vydavatele a druhu výroby připadalo na:
1/ 9 knihkupců 70 000 zl . k. m.
21 15 knihtiskáren, litografů a knihvazačů 190 000 zl.
k. m.
3/ 29 soukromých vydavatelů 160 000 zl. k~ m. (z toho
8 spolků za 127 000 zl. k. m. a 21 soukromých osob
za 33 000 zl. k. m.)
41 umělecká díla a hudebniny (nezahrnuté v první a druhé skupin~) 15 000 zl. k. m.
51 politioké a místní noviny 100 000 zl. k. m.
V celých Čechách se přitom roční hodnota produkce knih
a tiskovin odhadovala na 620 000 zl. k. m. V Praze se tedy
vyrobilo asi 87 %hodnoty knižní a tiskové produkoe celé země. V letech 1856-1858 se množství výroby dále zvýšilo a rostl především podil knih vydaných knihkupci {na 120 000. zl.

:!95

k. m.), zatímco podíl soukromých osob na vydávání knih
klesl. Kvalita výrobků pražských knihtiskáren však byla
málo uspokojivá a hlavní ·množství nákladu druhé skupiny
(knihtiskaři, litóerarové a knihvazači) tvořily kalendáře

nízké obsahové úrovně, což platilo prý i o ostatní produkci. l :!/ Nakladatelé hled~li více na cenu než na kvalitu a
vět!ina

niků

pražských knihtiskáren zaostávala za výrobky pod-

v hlavních německých městech a ve Vídni. Rozvoj tis-

káren trpěl především nedostatkem kapitálu a málo rozvinutým nakladatelským knižním obchodem, který teprve vznikal
(Od r. 1856).14/ Problémem byla i

zmíněná učňovská otáz~ ..

Velké škody, hlavně malým tiskárnám na venkově, ale i v Pra- .
ze, působila činnost místodržitelské

přebrala

výrobu

značné části úředních

knihtiskárny, která
·tiskovin. 15 / Podobný-

mi nedostatky trpěly i litograrické podniky a mědi tiskárny.
Ztrátu pracovních
litograrických

příležitostí představovala

lisů

na

úřadeoh.

Jen kvalita

pro

ně

činnost

výrobků

praž-

ských písmolijen současné odborníky už v padesátých letech
16
/

minulého století uSPOkOjOVala.
.Složení
polovinu

výrobků

tvořily

pražských tiskáren bylo takové, že asi
ci~íbo

knihy vlastního a

nákladu,

čtvrtinu ·

zabíral tisk novin a časopisů a zbývající část práce . akcidenční pro instituce i

soukromníky nejen v Praze · a v Čechách,

zeĎlÍch

ale i v jiných korunních
Během

měli

přibylo

šedesátých let

ale možnosti zakázek se

a v

úměrně

zahraniči. 17 /

.

praŽSkých knihtiskáren,

nezvý!ily. Velcí nakladatelé

už vlastní tiskárny, ve kterých uspokojovali i cizí

objednávky. Práce

úřední

a

částečně

i soukromé

přebíraia

stále více místodržitelsk4 knihtiskárna. Kvalitou výroby
uspokojovaly

opět

jen písmolijny a

značně

se. zlepšily i li·-

tografická výrObky, rovnající se u větších firem zahraničn·í
18
a vídeĎské produkci. / Za~ímco hodnota výroby pražských
polygrafických

podniků,

které jsme zde sledovali, se do r.

1870 zvýšila téměř trojn~sóbně ze 1 717 000 zl. ročně, .
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kvalita jejich

výrobků

zaostávala za evropskou úrovní. 19 /

Současnik na , Vídeňské světové výstavě r. 1873 "nepozoroval
české

mnoho zajímavého" na zde vystavené

práci. Akciová

společnost Bohemia (býv. firma G. Haase synové) vystavovacísařovu

la

podobiznu provedenou na

ručnim

lisu v 17 bar-

vách, firma Hercy se chlubila správn ým tiskem a jednoduchosti

titulů

a obálek, H. Fuchs V'/stavoval litografické ' práce

a obchodní knihy, stejně jako B. Schmelkes (vše pražské
firmy). Českým výrobkům prý chyběl vytříbenější vkus, což
bylo považováno za následek

majitelů

tiskáren a jejich

Od padesátých do
proběhly

počátku

Počet

sedmdesátých let 19. stol.

poměru

změny.

polygrafických
se

zvětšila

pOdniků

i velikost

se zdvojnásobil a ve stejprůměrného

šími závody byly knih ti skárny a písmolijny,
průměrně

větších závodech

dílen. Z rozboru
knihtiskařské

Už v

počátkem

Největ

tnávaj ící
dělniků

sedmdesátý ch let ve

(nad 41 zaměstnance). Litografické závody

mědi tiskárny zůstaly

ni

závodu.
zaměs

40 až 50 osob. Polovina kvalifikovan ý ch

pražských tiskáren pracovala
a

mnoha

v pražských polygrafických podnicích závažné a

velmi rychlé
ném

nedostatečného vzdělání

faktorů. 20 /

ovšem na úrovni

výdělkové daně

výroby do

polovině

středních

vyplynulo

a malých

rovněž soustředa

větších podniků.

padesátých let

převažovala

v produkci

pražskýoh knihtiskáren a písmolijen výroba strojová nad
ruční a počet praoovních strojů (ryohtolisů, lioíoh strojů)

se do r. 1870 zdvojnásobil. V litografiokýoh dílnáoh začalo
zavádění

praoovníoh strojů až konoem šedesátýoh let. Poho-

nem praoovníoh strojů v tiskárnách zůstala převážně lidská
síla a teprve kolem r. 1870 se parní pohon prosadil ve
ší
v

míře.

Haasově

vět

Do té doby pracoval v Praze pouze 1 parní stroj
tiskárně.
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P o č et

dělniotva

zaměstnaného

v pra ž ský ch polygrafic-

kých závodech se od počátku sedmdes á tých let téměř zdvoJnásobil a vnitřně · diferencoval. V souvislosti se zaváděním
strojů

vznikla nová skupina strojmistrů, jejíž podíl se

zvě tšoval.

Především

se však zvýšil podíl práce nekvalifi-

kovaný ch pracovních sil a dě tí (učňů), kteří vytlačovali
prá c i kvalifikovaných
představovaly

dělníků.

V

polovině

padesátých let

nekvalifikované pracovní síly více než polo-

vinu praco~~íků v knihtiskárnách a do počátku sedmdes á tých
let jejich podíl dále rostl.
Nadměrný růst počtu

nových

závodů

a zhoršená politická

i hospodářská situace vyvolaly už v letech 1865-1866 krizi
a

nezaměstnanost

v praŽSkých knihtiskárnách. Její

příčiny

byly · i v přebytečném počtu učňů, kteří v ma.lých podnicích
ja k o levná pracovní síla nahrazovali nezavedené stroje.
Práce učňů bylo využíváno opět za krize r. 1873.
Hodnota výroby ·.k nih a tiskovin se v pražských polygrafických závodech

během · sledovaných

n á sobila a do Prahy se

Čech. 2l /

Výroba knih však

tvořila

ských knihtiskáren. Stejnou
a

časopisů

robě

a tzv.

dvaceti let

soustředila

sioe umožnil uspokojit a

ztroj-

pouze polovinu práoe .praž-

část představoval

akcidenční

téměř

knižní výroba celých

práce.

Přeohod

překročit

tisk novin

ke strojové vý_

množstvím a láoí

domácí poptávku, ale kvalita produkce (snad jen s výjimkou
písmoli j ectví) zaostávala za evropskou úrovní,

Poznámky
1/

Z . Hika, Počátky průmyslové výroby v Praze. PSH 12,
198 0, s. 148; 13, 1981, s. 96-97.

2/

J. Hoff'mannová, Tiskařství. Studie o teohnioe v českýoh

zemíoh 1800-1918, III, Praha 1985, s. 154-191; IV, Praha 1986, s, 166-202.
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J/

Jako hlavního pramene jsem použil zpráv Obchodní a
živnostenské komory v Praze, a sice těchto svaz:d,:
Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Prag an das
kaiser1. konigl. HinisteriUlll fur Bandel, Gewerbe und
offentliche Bauten ,uber den Zustand der Gewerbe, des
I~nde1s und der Verkehrsmittel in den Jahren 1854-1858. Prag 1859; Statistischer Sericht der Handelsund Gewerbekammer in Prag an das hohe k. k. ~!iniste
rium fur Handel, Gewerbe und offentliche Bauten. 2.
Reft. Prag 1859; Sta.tistischer Bericht der llandelsund Gewerbekammer in Prag an das hohe k. k. MinistetiUm fUr P~del und Volkswirtschaft fur das Jahr 1865.
Prag 1867; Statistischer Bericht der Handels- und .Gewerbekammer in Prag fur das Jahr 1870. Prag 187J.
Některé údaje též využity ze statistik a . č1ánků časo
p!isů: Veleslavín. Časopis pro umění knihtiskařské,
litografické, písmolijecké a ~ylografické. 1-2, Praha
1864 až 1865 a Veleslavín. 1-3. Praha 1872-1875.
Přehled výdělkové daně čerpán ze SOA Praha, fond OŽK
Praha, k.č. 27. Daňový seznam zřejmě z r. 1870 omylem
založen k r. 1857.

4/

Statistischer Bericht. 2. lleft, ' s. 245.

5/

Veleslavín 2, 1873, č. 4, 28. 8. 1873.

6/

Statistlscher Bericht. 2. Heft, s. 243; Bericht 1854-1858, s. 138.

7/

Z" Míka, Počátky, PSE 13, s. 96.

8/

Počet učňů klesl ze 249 učňů sazečských r. 187J na 196
r. 1875 a z 87 učňů tiskařskýcp na 61 ve stejné době.
Podle Veleslavína 2, 1873, č. 4, 28. 8. 1873; 3, 1875,
č. 5, 13. 3. 1875; č. 6, 27. 3. 1875.

9/

Veleslavín 2, 1865, č. 24, 15. 9. 1875; Veleslavín 2,
1873, č. 5, 13. 9. 1873.

10/

Tamtéž.

11/

Tamtéž 2, 1873, č. 6, 27. 9. 1873.

12/

Tamtéž J, 1874, ~. JO, 26. 9. 1874.

13/

Bericht 1854-1858, s. 203-204; Statistischer Bericht.
2. Heft, s. 246-247.

14/

Bericht 1854-1858, s. 1J9.
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16/

Tamtéž, s. 141-14J.

~7/

Bericht 1854-1858, s. 1)8.

18/

Statistischer Bericht 1865, s. 647-652.

19/

Statistischer Bericht 1870, s. 456-46); srv. též tab.
1-4.

20/

Veleslavín 2, 187),

Č.

7, ll. 10. 187) i

Č.

9, 8. ll .

1a7J.
21/

R. 1 875 bylo v Praze soustředěno 65 %všech knihtiskáren 5 88 % kvalifikovaných dě1n:Í.ků z celých Čech.
Současně to představovalo 15
tiskařských závodů
Ptedlitavska a 17 % kvalifikovaných pracovníků z této
č á sti monarchie. Podobné poměry platily pro většinu
hlavních zemských měst. Veles1av:Í.n ), 1875, Č. 17,
H. 9. 1875.

%
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Tabu~ka

~

vývoj praž~kých mědi tiskáren v ~etéch '1856-1870

I počet

Rok

1856

1

1865

1

závOdůJ lisů

10

I-

10

1 16
15

3J./

1

1870

I

dělníků

24

I
I

I hodnota výroby
I

27

1

25

I

(zl. )

-

34 000

Poznámka

II

Údaje jen pro 3 v~tší podniky. Celkem bylo v Praze

7

mědi tiskařů.

Prameny: Statistischer Bericht, 2. Heft, s. ,244,
320-321; Statistiscber Bericht 1865, s. 651;
Statistischer Bericht 1870, s. 46-47, 462-46J.

Tabulka 2
vývoj pražskýcb litografických

po~~iků

v letech

1856-1870
Rok \

p~če t \ lisů

za".

18 5 6 1 15
18651
1870

~I

I

20

I

rychlolisů

I 45 I I 73 I -

7J./ 1 55

I
!

5

par.\výkon dělstr' l (ks) , níků

- I I - I 1
I 4

153
227
166

J

hodnota výr.
(zl.)

I
I
1

.\

-

152 000

Poznámka
Údaje jen pro větší podniky. Celkem bylo v Praze 30
li tograf1Í.
Prameny: Statistischer Bericht, 2. Hert, s. 243-244;
Statistischer Bericht 1365, s. 652; Statistischer Bericht 1870, s. 46-47, 460-46J;

i
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Tabulka 3
vý voj pražských písmolijen v letech 1856-1870
Rok

!p<;čet

licích

zav.

1 85 6 \

3

19

18 65

3

I 30

1

4

38

I

1 870

1/

1
1

dělníků

pecí

strojů

I

hodnota výroby (zl. )
100 000 1 /

9

136

- I

18 5

I

-

9

1.57

j

110 000

1

Poznámka
Pro r. 1 858 . Ve zl. k . m.
Prameny: Bericht 185 4-18 5 8 , s. 1 43; Statistischer Bericht, 2. Hert, s. 2 ~ 5; Statistischer Bericht
1 365 , s. 64 7-649 ; Statistischer Bericht 1 87 0,
s . 456-457.
Tabulka 4
v ývoj pra ž s ký ch knihtiská ren v letech 1856-1 870

Rok
1 8 56
1 8 65
1 8 70

1/
2/

Ip<;>čet
-z a v.

par.
str.

10

1

8

17

1

8

45

4

-

64

1

1

I 20~ / I

I

v ý kon\ ryCh10-\
(ks) lisů

I

30

\
1

\

ruč.

níků

85

54 0 000-1- 1

465

59
69

hodnota výroby
(zl.)

dě1-

l i sů

\

803
872

1

1 421 000

Poznámky
Hodnota všech knih a tiskovin.
Údaje pro větší pOdniky. V Praze celkem 24 knihtiskáren. Po 1 podniku v Karlině a na Smíchově, které byly
vybaveny 4 rychl.o1isy, 3 ručn i my lisy a zaměstnávaly
36 osob.
~meny: Statistischer Bericht, ?. Hert, s. 240-243;
Statistischer Bericht 1 8 65, s. 649-650 ; Statistischer Bericht 137~, s. 46, 458-460.
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Tabulka S
Veli1costn:í. struktura pražských knihtis ld ren podle
počtu kvali!'ikova!1!-~cb dělníků (sazeču,

tiska~u

a strojmistrů) a učňů

I

13ó5

počat

ZamOJs tnan )' ch

pod...'1.

Ipoče

I

I

1

Sl-100

I

1

41-S0

I

3

31-40

J

I
I

21-30
11-20
1-10

I
I
I
I

112
Sl
126
112

3

I

81

S

!

71

3

I

16

I

poče t

počet

t

děL'1.

děl:::!.

(v
Dad 101

l37:3

podn.

i

I

1

I
I
I

4

%) I

I 19,68
I 8,96
! 22,14
I 19,68
I 1 11,24
! 12,48

I

\

2,81

I

děln.

Ipočet

i

lOS

! 13,S3

I

222

1 2 8,61

1

4S

počet

!

1
3

I
I

I

1

děL., •
, (v %)

i

5,8

100

1 12 ,89

I
I
I

7

I

173

1 22 ,29

7

I

105

113,6ó

I

2S.I./ 1 3,22

I

I

6

!

Poznámka
1/

U

několika

nejoen3:í.ch záv o dů scházejí přesněJš:í. údaje.

Prameny: Veleslavín 2, 186S, Č. 24, lS. 9. 186S;
Veleslav:í.n 2, 1873, Č. 4, 28. 8. 1873.
Tabulka 6
Výdělková daň pražských polygrafických závodů r. 1370

(ve zl.)
Vysvětlivky:

počet

záv.

K -

~ihtiskárny,

L -

, !-f -

n:ěditiskárny;

8,4

litografie,
= 8,40 zl. apod .

3,15 S,25 8,1f 10,S1 1 5,75 31,5 42 \ 52152,51105 S25

Kl

24

2

-

3

L

30

S

I2

113

H

8

-

I-

S

I

-I -

I 1I
I ,'- I

J

2

6

2

1

1\

Sl

8 iI 1

1

I- -I -i - I - -

I -I -I

1

40J

Pramen: SOA Praha., ožr·~ Praha, kart. č. 27.

7

Tabu~ka

dě~n ictva
~850-1870

Slo ž ení

Ro k

1 3 56
~ 8 65

1

1 870

I pomocníci I
I 24
I
I 12

v pražských

učedníci

-

1

5

dělníci

pom.

-

J
I
!

10

12

1.3

I

I
I
I

měditiskárn á eh

v letech

ee~ kem

24
27

25

Prameny: Statistiscner Bericbt, 2. Heft, s. 31 8- J 25;
S t atis t iscber Bericht 1865, s . 651; Statistiseher Berieht 1870, s. 4 62.
Tabulka 8

S l o ž ení děbictva v pražských li t oeraf'ick)' cb z á vodech
v letecb 1 8 56-1870
Vys větl.ivky :

A - rok, B - fakt oři, C - s t ro j mistři,
litograf'ové, E - tis lmř i , F - pomocn :'
dělníci, G - učedníci, H ~ jiní, I - oel.kem

!)

....,
1 856
1 865
1870

I

II l.
1

JEl F G 1 H I I
- I 251. hS I JO 53"/1 - I 153
- I 2 4 4 6 I 72 30 1 4 .,..,29
J ! 27
I J5 66 I 5 15 ó

C

TI
1

1.

I

D

/

I

1

1

1

1

1

-~ (

1

I

Poznámky
1/

l i t og r af ov é a p omocn:!:c i

2/

praktika.nti a nakl. a dači

P::-amen y: Statistisch er Be ri c ht, 2. He rt, s. 243 - 244;
S tatisti sccer Beri cht 1 865, s . 652; Stati s tiseher Bericht 1370, s. 460 .

1

l~o4

Tabulka 9
Složeni dělnictva v pra ž ských písmolijnách v letech
l35ó-1870
Vysvětlivky:

I

A

I

E

I - I
I 1
I

1856 '
1865

1

1870

1

A - rok, B - faktoři, C - 1ijci, D .- pomocní děL'1ici, E - učedníci, F - upravovači a. dohotovači, G - jiní, H - celkem
C

D

56

65

4J

I 74

17

86

I
I
I

19

I

23

E

1

F

I -

35

1

I

26
21+

1
1
1

I

G

6
7
6

II

1

I
I

1J6

1

185

I

157

I

Praceny: Statistischer Bericht, 2. Hert, s. 245; Sta. tistischer Bericht 1865, s. 647-649; Statistischer Bericht 1870, s. 456.
Tabulka 10
Složení dělnictva v pražských knihtiskárnách
v letech 1856-1870
Vysvětlivky:

A

IB

1856 1 1865
1870

C

13

18

22

I 21

13

1

raktcři, C - korektoři, D E - sazeči, F - tiskiři, G učedníci sazečští, II - učedníci tiskař§tí,
I - pomocní dělníci, J - jiní, K - celkem

A - rok, B -

strojmistři,

ElF

I I JI
87
205
I 160 -I
I 19 1 155 1061135 371 280 I 36 I
D

I

34

288

G

77 159

II

501 238

22

I

K

iJ65
803

,-

8~"

Prameny: Statistischer Bericht, 2. Hert, s. 240; Statistischer Bericht 1865, s. 650; Statistischer
Bericht 1870, s. 458.
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Milan M o š k o

ř

Po1ygraphische Industrie und Gewerbe in Prag in den Jahren
1850-187.3
Zusammen!assUDg
In dem Beitrag bewertet der Autor die Anderungen. die
zur Zeit des Au!schwungs und der Vollendung der Industr!erevolution in den Jahren 1850-1873 au! dem Gebiet der ~u
cher- und Druckschri!tenproduktion eingetreten sind. Fur
seine Er!orschung benutzte der Autor die statistischen Quellen der Handels- und Gewerbekammer in Prag, weiter das Steuerverzeichnis und die Zeitschri!t der typographischen Gewerkscha!tsorgagisation Vel~slavín. Au! Grund dieser Ma~erialien war es moglich, den Ubergang zur industriellen Bucherproduktion folgendermassen ~u ver!olgen: vom Gesiehtspunkt des
Waehstums der Betriebsgrosse, der Maschinenausstattung, der
Angest~lltenstruktur, der Produktionswerte und Produktionsqualita t •
_
.
Die Anzah1 und auch die Grosse der polygraphisehey Betriebe in Prag verdoppe1te sieh zu dieser Zeit, die grossten Betriebe waren Buehdruckereien und mit ihnen verbundene Sehri!tgiessereiey mit durehschnittlich 40-50 Angestel1tey. Schon in der Hal!te_der 60er Jahre arbeiteten in den
grosseren Betrieben (mit uber 41 Angestellten)eea 50% quali!izierte Arbeiter und Lehrlinge; die Erwerbssteuer von zwei
Dritteln der Buchdruckereien betrug 1m Jahre 1870 mehr als
42 Gulden. Litographisehe Betriebe und Kup!erdruekereien
blieben aber au! dem Niveau der kleinen und mittleren Werkstatten.
Sehon in der Hal!te der 50er Jahre wurde !n den Prager Buehdruekereien und ~ehri!tgiessereien die Ubergewieht
der Masehinenproduktion uber die Handproduktion o!!ensiehtlieh. Am Ende der 60er Jahre wurden die Arbeitsmasehinen
auch in die litographischen· Betriebe einge!Uhrt. Der Damp!antrieb wurde aber in den Buchdruekereien lange Zeit nieht
ausgenutzt, erst um das Jahr 1870 setzte sieh schnel1er durch.
Bis zum Jahre 1870 verdoppelte sieh die Zahl der Angestellten in den Prager polygraphisehen Betrieben, vor allem
stieg die Zahl der unqualifizierten Arbeiter, d.h. der Hil!sarbeiter und Legrlinge. In den Bueh~ckereien bildeten sie
mehr als eine Hal!te aller Arbei tskr!l!te und ihr Anteil stieg
noch mild bis zum Anfang der 70er Jahre. In den Schri!tgiessereien
und in den litographischen Betrieben stieg der Anteil unqua1i!izierter Arbeiter_von 50% bis au! 75-78%_an.
Die Frage der Lehrlingsarbeit ausserte sieh 1mmer sehar!er
in der Krise der polygraphisehen Industrie in den Jahren
1865-1866 und naeh dem JahXe 1873.
prag 1st zum Zentrum der Buchproduktion Bo~ens geworden. Der Drucksehrt!tenwert verdreifaehte sieh wahrend der
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ver!olgten zw~~zig Jahre 1m Zusammenh~~ mit der politi3chen und nat10nalen Landesentw!cklung. Die Nach!rage nach
der Druckware konnte durch deg Ubergang zur Maschinenarbeit
be!riedigt werden, die Qua~itat der Erzeugni~se blieb aber
1m Vergleich mit dem europaischen Niveau zuruck.
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PRAžSKÝ ŽIDOVSKÝ KNIHTISK, ŽIDOVSKÁ KNIHKUPECTVÍ
A L'ITIKVARIÁTY ~8. - ~9. STOLETÍ
v. svém rererátu

zaměřeném

na

dějiny

židovského knih-

tisku, výroby a distribuce knih v ~8. a ~9. sto~. v Praze
nechci v žádném připadě opakovat známá rakta. Pro ~8. stol.
mi jde pouze o shrnutí a doplněni údajů z dnes už poza pomenutých praci vo~rových, Zunzovýoh a Vonkových, protože
všechny dohromady dávaji solidni přeh~ed o stavu bádáni na
tomto po~i. Sto~eti nás~edujioi, které v tomto rererátu pro
dané téma pojednávám jen v jeho vývoji. do š.desátýoh let,
tedy do právniho dovršeni židovské emanoipaoe v rakouském
soustáti, mi však v pramenném výzkumu nabidlo některé nové
skuteěnosti, které jsem, do plispěvku vtělil.
Nemohu zde pokraěovat v dl. mého názoru poněkud neúěel
né diskusi o tom, zda prvním židovským tiskař•• v Praze byl
skutečně Majer Žid, nebo zda plati Vintrovo ·co Žid, to tiskař". Na prokázání toho ě1 onoho tvrze~i jsou naše dostupné
histori oké prameny bohuž.l přiliš ohudé. Soustředím se proto na přehled daného a nově zjištěného.
Počátky pražského židovského knihtisku sahaji až do
prvnich des.ti~etí 16. stol. Jsou viak dodnes bohužel zahaleny při~iš velkým množstvím nejasností v jejich výkladu.
První údajní židovští tiskaři jsou jeltě znaěně neprokazatelní. O Heřmanovi impresorovi jsou vlak zprávy z r. 1327
už zoela sP.leh~ivé.~/ Heřmanovy tisky, které dne~ uohovává knihovna ve Vo~renbutte~u,petří k nejkrásnějií. hebrejským tiskŮID vyš~ÝIII z území naieho státu. 2 /
Heřmanova

privilegovaná tiskárna trvala i za j.ho náU těch však už v druhé generaoi př.sni nevíme, v
jakém byli vlastně příbuze~ské. vztahu k zakladateli.'/
Fakt.m zůstává, že tato tiskárna existovala ještě na konci

stupoů.

I~08

~6.

sto~.,

kdy se k ní přidruži~a druhá židovská tiskárna,

zvaná bakovská. 4/ Zda byl.a bakovská tiskárna

dědlčkou

tzv.

gersonovské tiskárny raného ..16. sto1., . jak to interpretuje

Zuna, Panzer a
současného

pod~e

nioh v parafrázi i VoDka,
spe~eh~ivi

stavu bádání

n.~ze

za

prokázat.

Bakovská tiskárna vyvíjel.a svoji činnost bez přerušení

ai do r.

~669.

t~sk

Toho roku však byl.a pro

4ředně uzavřena.

knih

nepovol.ených

Podobný osud stihl. i druhou tiskárnu
Beza~e1ova,

Mojžíš. impresora, syna

pooházejícího snad z

rodu prvního prokazate1ného tiskaře Heřmana Žida. O tomto
podniku

pOkzačUjící.

opět

toho

Heřmanovy

mnoho nevíme, V r. l.638 však tiskárna

ně CUngova~a,

dědioů,

výCh

v práci nejstarší

protože

právě

tehdy

po niohž nes1a Jméno

přešl.a

tiskárny
prokazate~

do správy MOjžíšo-

~Ob1ovská.3/Pak

by1a s

různými přestávkami T proTozu až do r; 1669, kdy byl.a spo-

1u s bakovskou tiskárnou, jak již by10 výše

řečeno,

uzavře-

na.
K znovuotevření tiskárny 1obl.ovské doš10 v r. 1678, a
to praVděpodobně jen na ve1mi krátký čas, nobot pod1e pozdější

ho

zprávy z r. 1684 je

znovuotevření.

že snad v
tiskárny

těchto

uváděna

jako zail.á už v roce své-

Ne1ze proto souh1asit s VonkoTým názorem,
10tech e:a:istova1y T Praze

para~e1ně

tři

"židovské

ved1e .ebe.

Naopak v období 1669-l.672 neby1a v provozu žádná tiskárna, protože teprve až v r. l.672 byl.o
vření

bakovské tiskárny.

to podnik T r. 1684

povol.~no

znovuote-

Kvů1i příbuzenským sporům

přeohodně rozdě1en

byl. ten-

na dva. Ji! na sk1on-

ku 1éta r. 1683 byla vJak bakovská ti.kárna a~espoň tormá1ně

znovusjednooena

která

neměla

v Praze.

nařízením krá~ovsk'

a..k' kanool.áte,

zájem na e:a:istenci více židovských tiskáren

Zne.viř.ným příbuzným pfiřk1a konečným

paritní podí1niotví na

verdikte.

tiskárně. 6/

Někdy bezproetředně

poté musel.a v Praze vzniknout

da~Jí židovská tiskárna zvaná od r. '1687 kazovská

(resp.
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katzovská). I o ní chybějí pro tuto dobu podrobnější
zprávy.
~to

dvě

tiskárny pak

e~istovaly

vedle sebe prakticky

po celé 18. stol. a jen jejich tirmy se nepatrně měnily.
jsou viak uváděny jako tiskárny WEnkel Moses Kaz·
a wEnkel Jehuda Bak w• Freimann rozborem starých tisků vyVětšinou

ilých z

těchto

tiskáren zjistil,

~ např.

kazovs,k á tiskár-

na prožila v první polovině 18. stol. ápadek trYajíci mnoho let, aby znovu o~ivila svou ěinnost v letech 1762-1777,
kdy se dostala do rukou Israela Bee~ Jeitelesa. 7 / Podobně
se vedlo i bakovsk' tiskárně, kterou po letech stagnace
získal do pron~jmu Samuel Falulas (Flekeles l.
Gubernium, pOdněoované dvorskou kanceláří, mělo eminentní zájem na tom, aby dvě e~istujíci židovské tiskárny
byly příno.em pro ze. . ký tiskus. Proto bylo v letoch 1781-1782 provedeno komlsion_lní vyšetřování technického i tinančního stavu obou tiskáren, aby sa zjistily skuteCSné
možno.ti výroby.S/ Protokol po ~onCSení vyšetřování vůbeo
nevypadal optimisticky. Obě tiskárny na počátku osmdesátých
let téměř hynuly na ábytě. Jedině tinanění pomo~ mohla podle protokolárního .vědeotví oživit chod kazovské tiskárny
v nájmu I. B. J_itoiesa a bakovské v nájmu Samuola Fle~
lesa.
Od r. 1779 produkoe kazovské tLskárny neustále klesala. Vyoházela vla.tně jen nejzákladnějií liturgioká litoratura a drobné tisky nevelkého významu. Podobně se vedlo · i
tiskárně bakovské. Z toho d~ódu na židovském knižním trhu
v Praze,
kterým měl pro jeho nokontrolovatolnost cousor

.0

in hebraiois Leopold Tiraoh
.ké a

němeoké

těžkou

hlavu,

vítězily

hebrej-

tisky dovážené z oiziny nebo tiltiné v ktes-

tanskýoh tiskárnáoh.
JednúlÍ o taopieni • tavu židovskýoh ti.káran pak probíha~a

i T náaloduJioioh l.tooll, ale na kvantll1i a kvalitě
obou podnt:kd .0 to neodrazilo. Nakonoo byly oba tiskirny
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spojeny a dostaly se do rukou židovského konsoroia ve složení: Volr Šimon Frankl, Eleazar Glogau a David Mojžíl
Taussig. Ani tito

přední

a bohatí

příslušníoi

pražské žiPříčinou

dovské oboe však nezlepšili produkoi tiskáren.

byla asi i jejioh malá inrormovanost a zkušenost v tomto
patřily

složitém podnikání. V r. 1789

již

ob~

židovské ti-

skárny knih tiskaři Hynku Elsenvangerovi. A tak po ví oe než
století

ztratilo pražské ghetto op~t vlastní tiskárnu a

bylo zcela odkázáno na hebrejské tisky z křestanskýoh podniků

nebo z importu.
V následujících letech tiskly hebrejsky diesbachovská

tiskárna, tiskárna Antonína Hladkého, Františka

Jeřábka

a

posléze i rirma Franze Sommera. Po likvidaoi sOllllllerovské
tiskárny v r. 1813 se tisku hebrejských knih podjím.á rirma
Franze Johanna Scholla. Tím se

začínají

rýsovat nové per-

spektivy pro bebrejský knihtisk v Praze. Počátek skutečn~
nové éry znamená však až přelom let 1823/24. Tehdy si po
desetiletí samostatného podnikání přibírá Franz Johann
Soboll jako

spo~ečníka

svého dosavadního žáka Mojžíše Iara-

ela Landaua.
M. I. Landau se nesmazatelně zapíše do dějin pražské
židovské obce nejen jako tiskař, ale i jako všestranná kulturn~ osobnost, jedna z nejvýznamnějších postav pražského
ghetta v oelé jeho historii. M~l k tomu ostatně rodové
předpoklady. Byl vnukem Ezechiela Landaua, pražského vrohního rabína od r. 1755, židovského teologa známého v oelé
Evropě.

Předkové

Ezechiela Landaua byli významnými židov-

skými mysliteli a rabíny v
ohiel Landau
vozovala
města

svůj

přišel

původ

Haliči

a v

Bukovin~.

Sám Eze-

do Prahy z Janpolu v Podolí. Rodina odod rodu Landau ze dnes

západoněmeckého

Landau. Jako znamenalo a znamená jméno Rothschild

pojem v oblasti

rinančniotví

a obchodu, bylo

jméno Landau už od 16. stol. pojmem ve
a rilozorie.

M~jžíš

Landau v

stajn~

sréře v~dy,

sob~ nezapřel

tak
kultury

krev svých slav-

4ll

ných
čil

předků.

Už v

m1~dí

svými literárními schopnostmi

všechny vrstevníky.

účastnil veřejn~ho

před

Přek1áda1,

~ivota.

veršoval, aktivně se
Především se zajímalo rozvoj

židovského školství oproštěného od středověkého nánosu v
tehdy ještě stísněném pražském ghettu. Brzy pochopil, ~e
širší osvěta nutná pro de~initivní prosazení emancipace
židů v českých zemích není možná bez vlastni plánovit~
knižní produkce přístupné i těm nejchudším souvěrcům. Proto
se začal živě anga~ovat v tiskárně Franze Soholla. Partnerství se Schollem mu poskytlo zák1ady pro jeho budoucí samostatnou činnost. Od r. 1828 vedl vlastní tiskárnu, která se
stala významným produoentem židovské teologické literatury,
vědeckých
rů.

pojednáni, ale i literatury krásn~ a leh~ich žánLandauovy tisky se staly brzy tak proslulými, že šly na

odbyt i v

oizině.

Landau

přijímal

i

zahraniční

zakázky,

pře

devším němeoké. Postupně si vydobyl takovou vážnost, že byl
otěn i v křestanskýoh kruzíoh a dokonoe au byly svěřdny funkce ve spolcíoh zoela křestanskýoh. Dos~hl takového uznání,
kterým se nemohl ohlubit ~ádný jeho současník, ač byl Jako
vyznavač ~idovské emancipaoe a volnomyšlenkář neustále v
zorném poli pražsk~ho hejtmanství a polioejního ředitelství.
Tak např. byly pečlivě sledovány jeho důvěrné styky s Ludwigem Philippsonem z Lipska, vydavatelem tribuny evropské
židovské emancipaoe Allgemeine Zeitung des Judenthums. Úřa
dům nebylo po chuti ani jeho poohopení a tolerantní postoj
~lči některým ohasidským myslitelům, kteří měli ještě i v
Landauově době bránu do Prahy a českýoh zemí vůbec bdělými
denzorskými dfady přísně uzavřenu. Nic však nebránilo Lan,
dauovi v tom, aby dále stoupal po žebříčku společenských a
veřejných Ú8pěchů. V r. 1849 byl jako vůbec první žid zvolen do pražského městského zastupitelstva - do sboru obeo~

ních starších. Od r. 1850 až do sv~ smrti v květnu r. 1852
byl městským radním. V pohřebním průvodu kráčeli nejen čle-
nové představenstva židovské obce, ale i pražští městští
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radní, zástupci

místodr~ite1ství,

četných

spo1kd a korpo-

rací .• Jeho památky vzpomně10 i gré'miwa pražských lmihtiskař~,

č1enem.

jehož by1 znamenitým
Představu

o významu Landauovy tiskárny nám dávají

spisy nalezen' v soudních a magistrátních ~ondeoh Arohivu
h1avního města Praby.91 V 1eteoh 1849-1851, z nichž máme
spo1eh1ivé zprávy, zaujíma1a jeho tiskárna mezi pražskými
podniky významnou pozioi. Z deseti tiskáren by1a co do počtu lis~

i da1!Ího strojního a personálnÍho vybavení na

druhém místě. Před ní a da1eko i před ostatními tiskárnami
byla ovšem haasovská tiskárna. Ta .ama měla téměř stejný
počet ručních lis~

a
tní pražské tiskárny
těmi

však

právě

tiskařskýoh stroj~

včetně

jako vlechny ostaLandauovy dohromady. 101 Mezi

Landauova tiskárna dominovala. Možnos tmi

se jí blížil jen ve1mi schopný Y. Medau, v té
a1e homo novus mezi pražskými
Ač nevlídně přijat

ským grémiem,

přes to

na

době

ještě

knihtiakaři.

počátku čtyřioátýoh

let

tiskař

se ten,t o 1i toměřioký podnika tel s vel-

kou ~í a zápa1em pustil do boje o nej1epší zakázky a místo na slunoi. Na základě ne v~dy úplných spi.~ týkajících
se činnosti knihtiskařského grémia v daném období se .Meme dohadovat, ~e Kojžíš Israel Landau z titu1u svého postavení v gré'miu vystupoval proti autoritativnímu zp~obu jednáni svébo představeného Ondřeje Haase. Na rozdíl od něho
neodsuzoval bez rozmyslu pokuay venkovských
se v Praze, jako tomu by10

právě

v

případě

tiskař~

us.Ait

Y. Medaua. Jest-

li byly tyto gremiální kon~likty jednou z přičin, proč zača1 v polOVině čtyřioátýoh let Haase Landauovi ~nkurovat
S&

.vou novou hebrejskou tiskárnou, anebo zda šlo z jeho

strany

čistě

jen o prasmatloký obchodní krok, se mdžeme jen

dohadovat.
V r . 1844, kdy ' zaC5al Haaee tisknout i první hebrej.k~
ti tuly, byly v oel_ moonářství jen dTi dalií výZn&.lllD~ ud ,c -vsk' tiskárny - tiskárna Sobaid a Buach "e Vídni • Lul-

dauova pražská tiskárna. Haase se v tisku sOU8třeaoval jen
na

lehěí,

pro

n~J

velmi lukrativní drUh literatury. Tehdej-

ií kulturní tribuna ~idovsk' emanoipaoe,časopis Der Orient,
to samozřejm~ neopomenu1 kousav~ komentovat ve sv, literárni příloze. 11/
Když 4. kv~tna 1852 Mojžíi Israel Landau zemřel, zanecbal po sob~ jako blavní d~diotví vedle vlastní knihovny,
kterou věnoval joserovské Jkole a proponovanému židovskému
teologickému uěení v Praze, svou knihtiskárnu a sazeěskou
dílnu v ěp. 922-I na starém Mě_tě (Dlouhá ulice ll). Právem
vdovským se jí bezprostředně po jeho smrti ujala Rebeka
Landauová. Tibu povinností pfenesla viak velmi brzy na bed·rB svého tich'ho spoleěníka, dlouholetého taktora LaDdauovy
tiskárny a Landauova vrstevníka Šimona Freunda (179'-1858).
Předala mu pOlovinu tiskárny a její celkové vedení. O tři
roky pozd~ji mu postoupila za 15 000 zl. a dolivotní rentu
i druhou polovinu s právem používat riremní ná.ev M. I. L8ndau. Již v r. 1858 vJak Freund zemřel. Zanechal jen dluhy
a velkorys' podnikatelské plány, kter' m~ly tyto dluhy ry~hle zlikvidovat. ~kto viak přeily starosti s realizací
plánů na jeho manželku, která si na rozdíl ed Rabeky Landauové nepoěÍDa1a práVě Jikovně. Landauovo dědiotví se díky
jí a jejím dětem utopilo v nejrůzn~jiích pohledávkáoh a bylo rozpt1lenodo ví oe rukou. To bylo již v době, kdy se židovskému podnikání nestavěly do cesty ládné tormální právní
překá~ky a kdy na rozdíl od dříve monopolní Landauovy bylo
v P~ze najednou hned několik židovskýoh tiskáren. Jednou
z nioh byl i podnik Lazara Senderse, sohopného obchodvedouoího v LaDdauově a později Freundově tiskárně, kterébo ke
své vlastní ikod~ Teresie Freundová propu.tila. Když v iedesátých leteoh získal Senders oprávnění vést samostatnou
knihtiskařskou

živnost, byly jedním z prvníoh

titulů,

které

vydal, spisy z pozůstalosti.M. I. Landaua. V 6vodu sám vydavatel vzdal bold svému bývalému zam~stnavateli. Samosta-
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konkurontů

tné Sendersovo pOdnikáni a podnikáni jeho

v no-

vých právních pOdminkách druhé poloviny 19, stol. spadá
ji~

však

d~jin ~idovského

do jiné kapitoly

knihtisku.

V řetězoi pOdmiňujíoím oestu knihy ke čtenáři - nakladatel,

tiskař,

někdy

knihkupeo - první dva,

prvky v ghettu,

stejně

ně,

jako mimo

v

i všeohny

dříVějších

tři

dobáoh

splÝValy. KDihtiskař byl zároveň nakladatelem a knihkupcem,
v

pOZdějších

Je jasné,

~e

prodejem knih se v

v rámci drobného obchodu
těmi

řada

funkoe knihkupce.

pra~ském

osob.

ghettu zabÝVala

Můžeme

je hledat mezi

všemi hauzírníky a obohodníky Rmit allerley·,

podomní obchod povýšili na
tom ovšem
a

oddělovala

dobách se ví oe

pečlivě vystříhat

~ivnostenského

umění nemo~ého.

bedlivého oka

dohledu, které ne
často

opravdu se vším. Mezi
pro podomní obchod

patřily

v~dy

opakovaně

a

jasně

při

příSlušných úřadů

povolovaly obchod
zakazované artikly

i knihy. Nejstarší

spisy z konce 18. stol. však

kteří

Museli se

~ivnostenské

~e

dokazují,

nelegální

obchod s knihami v ghettu - a dokonoe i mimo ně - provozoval neustále velký počet ~idovských kramářů, podomních ob- .
chodníků a obchodníků se Šmejdem. 12 /
Nepomohl ani dvorský dekret z r. 1790 výslovn~ zakazující -da,s Hausieren mit BUchern von Haus zu HaueR, ani dů
sledná interpretace článků systemálního patentu z r. 1797.
Obchod kvetl dál. Vláda zámirně regulovala počet knihkupoů
v zemi nejen v zájmu
té~ kvůli

kou

potlačení přespřílišné

,snazšímu dohledu na to,

00

přichází

ět~nářů. 13/

Ke konoi 18. a na
jasn~jií

počátku

konkurence, ale
v zemi do ru-

19. stol., kdy máme první

zprávy o pražských knihkupoíoh z magistrátních spi-

sů, se situace v obohodu s knihami silní vyhrooovala. Židov-

ští

antikváři nepokrytě

knihami z
krytě

fondů

obchodovali i s novými knihami a s

knihoven zrušených

klášterů.

Stejn~

nepo-

je prodávali i mimo ghetto, resp. mimo jeho rozšířené
obvody. Snaha úřadů podchytit nutně vznikající konflikty
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k odifikací některých regulativů se minula účinkem. Židům
bylo sice povoleno zřídit si své knibkupecké a antikvář
ské grémium a později bylo i křestanským cecbům doporučeno
přijímat

za

určitýob

podmínek židovské mistry do svýcb

řad, ale mnobo s e vlastně nezměnilo. Čilí židov~tí obcbod-

níci se jen neradi necbávali svazovat nějakými předpisy.
V případě přímého dialogu s úřady pak projevovali neobyčejnou

znalost zákonnýoh norem a schopnost jejicb pružné

interpretaoe.
Další bOj o živnost pak vedli křestan~tí i

židovští

knibkupci s knibvazači, kteří měli právo prodávat kniby,
pokud byly jimi samotnými svázány, a _tejně tak směli prodávat nábož.nsk~u literaturu, pokud neodporovala cenzurním

předpisům. Že tyto nejasné normativÝ vedly jen k dalším
nesnázím, je nasnadě. Proto mezi ru~iteli knibkupeoké živnosti v aktech magistrátu nejvíce nalézáme práVě knihvazače. Prvními řádnými, ' oprávněnými knihkupoi v pražském Ži~
dovském Městě ve smyslu dvorskýob nařízení byli na počátku
19. stol. tři židé - David Jeiteles, Izák Lasch a Juda
4/
.
K1emperer.~
Zajímavé je, že ani jeden z nich nakonec nedosábl vý~amDěj~iho úspěchu ve svém podnikání. Ten naopak
patřil -štikám- v těcbto vodáoh, mnohdy po léta na černo
obchodujícím knihkupcům a antikvářům. Mezi nimi v první
polovině 19. stol. vynikli dva - Wolf Pascheles a Markus
Schmelkes. S Paschelesovým jménem se poprvé setkáváme r.
1830, kdy si na něj tři oprávnění židovští knibkupci stěžo
vali úřadům. Tebdy čtrnáctiletý nebo patnáctiletý Paschel.s
údajně

po domeoh s relativně velkým úspěchem prodával modli tební knihy . Významně měl tak krá ti t a ruli t je'jich ži vnosteneká prá_ na výbradní prodej knih v ghettu. Ma8istrát
dal

Těo vyšetřit čtvrtnimu he~tmanovi

a jeho

prostřednio

tvím Paschelesovi nakoneo jen pohrozil pokutou. Téhož roku
Pasohele~ oteo Gabriel za~ádal jménem svébo syna Wolfa
o ofioiální pOTolení takového prodeje po domeoh. Na zákla-
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dě

úřednich nařizeni

tuto formu prodeje zakazujicich byl

však odmitnut.
pět

O
fl~ktu.

let

Aě

později

se dostal Pasoheles do

stále bez povoleni,

přece

po domeoh a hospodácb knihy. A nejen tam.
i

jarmarky a jeho

přijmy

světa

kon-

Objižděl

s nimi

byly natolik slušn', že si mohl

dovolit dát tisknout portr'ty
ti židovského

většího

jen neustále prodával

(mezi nimi

různýoh

např.

významnýoh osobnosi portr't Ezeohiela

Landaua). Se ziskem je prodával přímo ve sv'm domě , kde si
zřidil

jakousi minigalerii. Všeohny tyto informace

zeji z nám známé denunciace jiného židovského

podrobně j

Marka Schmelkesa.Tentokrát se dal magistrá t do
šího

vyšetřování
ětvrtního

zprávy

cel'ho

případu.

Volf Pascbeles

Valenty nebývalé

úspěohy

pocbá ~

antikváře

měl

podle

ve svém podniká-

ni . Valenta zjistil, že Pasoheles prodává knihy nejen na
ěi

j ednom

dvou jarmarcích v blízkém okolí Prahy , ale že

zajiždí i do Plzně. jinýoh VZdálenějších míst. Č tvrtn í
zabavil Pascheles ovi některá knihy , jež prodával na j armaro!oh. Všeohny pocházely z Landauovy tiskárny . Pasobel e s se
p roti

~ ejioh

zabavení hájil

vlastnoruěním

potvrzením Mo j ží-

še Israele Landaua , že jím tištěné knihy je skuteěně oprávna jarmaroíoh prodávat . Mezitím Sohmelkas d ále bomardova l magistrá t s tížnostmi i na 'ěetné jiné hauzírníky v g hettu a sám inioiativně navrhoval kroky k nápravě . Dokud pfi
něn

vyletřování

nepadlo jmtmo M. I . Landau , zdálo s e, že Pa-

scbeles neujde vězení . Potom však vše spravil j en dalš !
tormální zákaz. Nedlouho poté Pasoheles ofioiálně znovu
zažádalo to ,

00

j ,iž fl'aktioky

nejméně

ies t let provozoval -

o povolen! knihkupeoké živnosti. Magistrát postupoval obvyklou oestou a jeho žádost zaslal k vyjádfeni již

zmíněné

josefovskýoh knihkupoů Klempererov i ,
Jeitelesovi a Lasohovi . lS / Žádost o vyjádřeni zaslal zárotrojioi

veň i

oprávněný oh

představenstvu židovské oboe. K největšímu překvapeni

magis trátníoh

úředníků

se jak knihkUpoi, tak židovská re-
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prezentaoe vyjádřili kladně a doporučili Pa_ohelesovu živnost povolit. A tak! tentokrát patrně zapdsobil vliv Lan- ·
dauův.

Tato domněnka se potvrzuje, nahl~dneme-li do někte
rých mater~álů, které nám přibližuji osobu Wolra Paachelesao Pascbeles byl jako syn obudých rodičů vychován na ná-

klady oboe ve ~kole a ústavu pro chud~ židovské ohlapce.
Tedy v ústavu, jebož byl Landau inspektorem a jednim z
představenýoh.

Hned po odchodu z ústavu pak Pasobeles

pů

sobil v knihkupéotvi při Lalldauově f'irmě jako přiručí. Lalldau bo pověřoval llejrůznějšimi ókoly a mezi nimi nakolleo
zřejmě bylo i nezákonné hauziroválli po da.eoh. Z tobo všebo vyplývá, že Lalldau měl zájem na Pasohelasovi, kter~o
. i zřejmě vyhlédl pro jeho sohopnosti už v ústavu. Vyvinout
tlak :na .tři malé knihkupoe, kteři IDU mohli Jen těžko konkurovat, pak pro Lalldaua už llebyl vůbeo žádný probl_. Na základě všach došlýoh doporučeni magistrát Pasobalesov! povoleni k vlastnímu knihkupeokému podnikálli (po odsouhlaseni
guberniem) udělil. Vymillil si ovšem, že Pasobeles bude mit
krám na stál_ místě a bezpodmínečně upusti od podomního
obchodu. Pascheles vše ·slibil a usadil se v Široké ulioi
v tehdejším čp. 92-V (v Josef'ovské třidě, dřive Dlouhé tři
dě v ghettu). I v následujioich l.tecb měl však neustále
potiže s policejně živnostenskými předpisy. V leteob l8J8
a 1842 mu bylo několikrát zabaveno vicero knih při podomnim
obchodu. Vždy v~ak vyvázl jen zabaveni. knih, protože se
pokaždé odvolával llB Landaua, se kterým nepřestával udržovat kontakty. Jednou byl dokonoe přistižen přímo při tom,
k dyž v hosti noi Jakuba Taubelese v čp. 133-V na rohu Dušní
ulice a ulioe U staré školy předával knihy JakémuSi halič
s kému židu, což bylo
ko ve všecb

úřadům

dvojnásob

předobázejioíoh připadeob

podezřelé.

Landau ja-

i tentokrát vzal celou

věc

na sebe a tvrdil, že se jedna.lo o 'jak~osi Samuela GoJ.dberga z Tarnopolu, kterému ~rostředniotvim Pascbelese posilal

některé

své tisky na ukázku. Pascbele. vedl svou živ-
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nost v

Joserově

~řeV2ala

až do r. 1857, Po jeho smrti knihkupectví

vdova Sára Paschelesová. Ta však n.akonec postou-

pila obchod svému synu Jakubovi, který jej pak dále ve
polovině

druhé
předal

svým

19. stol.

poměrně ~pěšně

vedl a

rozšířený

potomkům.

Zajímavou anabázi druhého významného knihkupce pražskéh~ Židovského Města Marka Schmelkese, vrstevníka Landau-

ova, popsal dostatečně podrobně v Česko-židovském kalendáři

pilný

úředník

Šebesta. 16/

a

archivář

pražského magistrátu Eduard

Zmíním ji proto na tomto míst5 jen ve

stručno

sti. Marek Scbmelkes, syn mladoboleslavského krajského rabína, se od r. 1815 jako
v Praze a dostat se do

knihvazačský

mistr pokoušel usadit

řad knihařských mistrů.

knihař

Jako

měl dle nařízení z r. 1806 p~ávo obchodovat s knihami, které sám vázal. Schmelkesovi se
kupců podařilo

v Praze

~sadit,

přes

odpor židovských knih-

ale o

oprávnění

obchodovat

s jinými než jím vázanými knihami usiloval téměř 14 let .
Do knihařského společenství se pak dostal až po nejrůzněj
šíoh

per~petiíoh

teprve r. 1848. Bylo to 33 let po podání

první žádosti. Stejně jako Pascheles byl . .i on často den1Dlcován pro zakázaný podomní obohod knihami a pro obobod s
oizozemskými knihami, což mu též jako neoprávněnému knihkupoi nepříslušelo. Jak jsme viděli, ani tyto trpké zkušenosti ho neodradily od tobo, aby si on sám na své další
kolegy, resp. spolupaohatele, hlavně pak právě na Pasohelese, nestěžoval. Sám byl vážně podezírán z napomáhání při
pašování hebrejskýoh knih z Němeoka do Čech a z prodeje
zakázané kabalistioké a chasidské literatury. Přesto se
stal velmi mohovitým obchodníkem a váženým
závod ' ,utěleně vzkvétal. Marek Sohmelkes
lik

měsíod dříve

něm převzala

občanem

zemřel

a jeho

jen o

něko

než jeho rival Pasoheles v r. 1837. I po

podnik vdova. Regina , Sohmelkesová pak vedla

obohod se synem Bohumilem, který se stal jedním z nejváženějších obohodníkd v Jos.rově. Byl majitelem knihvazárny,
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spolumajitelem býval' Landauovy tiskárny, obchodoval s papírem, s kancelářskými potřebami a navíc vlastnil rastrovací a rubrikovací závod. 17/
David I. Jeite1es, potomek rozvětven' a významná rodiny Jei~lesů, syn již zmíněného ' Davida Jeitelese (z trojice prvníoh oprávněný oh židovskýoh knihkupců v Praze),
provozoval živnost ve stínu svých úspěšnějších kolegů Paschelese a Schmelkese od r. 1836 až do své smrti v r. 1858.
Jeho syn a jmenoveo David se pokoušel vést rirmu jen něko18/
lik málo měsíců, nakonec rezignoval a majetek rozprodal.
Do sréry samostatného knihkupeckého pOdnikání se samozřejmě pokouseli proniknout i židovští antikváři, kteří mě
li v Joserově v1astní~oleěenství a silně tak konkurovali
svým křestanským kolegům. Mezi ty významné jistě patřil Da-

vid MOjžíš Neustadtel, který provozoval orioiální antikvární obchod už od r. 1806. 19/ V r. 1832 rozšířil podnik o
prodej antikvárních hudebnin, aěkoli tomu představenstvo
kDibkupeckého grémia tvrdošíjně bránilo. V té době už pro20
vozoval živnost spolu se svým synem Jakubem. / Ten postupně převzal vedení firmy a po otcově smrti v r. 1842 se
stal jejím majitelem. Pro dějiny praŽSkých knihkupectví a
antikvariátů je Jakub Neustadtel zajímavý tím, že v r. 1848
přijal jako svého společníka tehdy neznámého Ale~andra
Storcba (Štorcha). A1e~ander Storoh se později osamostatnil
a stal se Jedním z nejznámějších pražských knihkupoů, jedním z těch, kteří prohlubovali tradici cohoto pOVOlání v
Praze.
K dalším židovským knihkupoům, kteří byli původně pouhými antikváři a o nichž máme pro·· první pol:evinu 19~ stol.
jen sporé konkrétní zprávy, patřil např. Jakub Yohl. 21/
Jeho příbusenský vztah k již zmíněnému Samuelu Yohlovi z
konce 18 :~ stol. není jasný, stejně tak ani k dalším antikvář,. a knihkupoům toho j.éna v ghettu. 22 / Živnost knihkupeckou provozoval v Praze už někdy od poěátku dvaoátýoh let

420

19. stol. Dosáhl záhy
z mála židovských

takov~

obchodníků

vážnosti, že byl jakO jeden
na konci dvacátých let koop-

tován jako řádný ~len grémia pražského obchodnictva (vedle
dalšího antikváře Abrahama Trische). V leteoh 1833-1836
byl v jeho antikvariátu

učedníkem

Joser Schalek, syn iidov-

ského Camilianta z Mělnicka. Sohalek se již předtím učil
tři roky knihkupeckému řemeslu v Mělníku. Sohalek zůstal
po vyučení u liohlovy ri,rmy a zabydlel se i v rodině. Sňa
tek s Wohlovou dcerou mu umožnil v r. 1839 převzít plně
vedení podniku, jenž od té doby nadále nesl označen! liohl
a Schalek. Hned následujícího roku dostal prostřednictvím
magistrátu guberniální svolení k prodeji antikvárníoh hupůjčoveu

debnin. V r. 1841 se Schalek pokusil získat i
knih po

zemřelém

Carlu Barthovi, který

měl sv~ho času

jedi-

v Praze. O tom, kdy se skutečně půjčov
ny ujal, nemáme přesnější zprávy.2 J / Faktem však zůstává,
né takové

zařízení

že na konci

čtyřicátých

let a na

širooe inzeroval v tisku o své
dalším obchodním zá".. ji
O

několik

1et

později

počátku

půjčovně

rozšířil

i o

najdeme Schalka i

let padesátých
a v souladu se svým

půjčovnu
při

hudebnin.

vlastníoh draž-

báoh knih pořádanýoh v Karolinu. Tehdy se už tato rirma vyšvihla na samou špici podnikání s knihami.
Dalším schopným antikvářem byl Juda liohl, snad vlastni
syn zmiňovan~ho Samuela liohla. Již r. 1821 obdržel povolení
vykonávat samostatnou antikvární živnost v
Starém

Městě. 24 /

Že v ni

čp.

měl úspěchy, můžeme

498-I na

usoudit z to-

ho, že jeho rirmu najdeme ve schematismeoh pražského obchodniotva ještě na konci čtyřicátých let.
ještě Herrmann liohl. Naro19. stol. v ghettu, ale jakmile mu
to .oJnosti jen trochu dovolily, odstěhoval se do křestan
.ké čtvrti, odkud vedl své obchody v Joserově. liohl bydlel
• Železné ulioi op. 492/I. 2S / Pop~é se s ním v magistrátníoh spisecb .e t káváme k r. 1839, kdy požádalO povolení

Zajimavou postavou byl pak

dil se

někdy

na

počátku
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provozovat antikvární obchod v křestanské části Starého
Města

v

něja~ém

vyhraženém krámku. Magistrát mu povo1eni

vyda1 s tím, že musi v krátkém termínu oznámit, které prostory si vybra1. Magistrátní starši je totiž muse1i nejdřive z po1icejně po1itickébo h1ediska odsouh1asit. Wob1
se nakoneo na po~átku r. 1840 rozhod1 pro krám na rohu
JindřiJské

a Panské u1ioe v čp. 1j08-II, v tzv. domě Weith26
nerovském. / Po de1šíob pr~tazíoh, kdy muse10 městské
hejtmanství dokonce dvakrát před10žit magistrátu široce
od~odněnou zprávu o neškodnosti . židovského krámu na tomto
místě, moh1 Woh1 svdj obohod otevřít. Již o rok později
jej však zruši1 a po stejných proceduráoh se přestěhova1
do čp. 9~8-I Ha přikOPě. 27/ Už za tři roky poté tento p~
vodně drobný židovský obchodníček nato1ik zbohat1, ~e moh1
ved1e obohodu v u1ioi Na příkopě a příručního sk1adu ve
svém domě v Že1ezné u1ici otevřít da1ši obchod. Tentokrát
však narazi1, protože . i umíni1 získat prostory v domě v
Ce1etn' u1ici. Tato u1ice patři1a 41e dvorského dekretu
z r. 1811 k těm pražským u1ioim, jež měly z~tat tzv.
judentrei, tJ. nesmě1i tu židé nejen byd1et, a1e ani v1astnit nemovitosti. Woh1 se hned odvo1a1 ke guberniu, přičemž
prokáza1 ve své. v1astnoručne psaném podáni ~e1kou zna10st
všech nařizení a předpis~ týkajíoíCh se pražských židů ve
změněný oh po~ínkách konce čtyřicátých 1et. Gubernium muse10 kapitulovat a nařídi10 magistrátu už nadá1e Harrmanna
Woh1a v jeho obchodním podnikání neomezovat. Woh1 se neneoha1 pobízet a svdj obchod .dá1. rozšiřova1. V 1etech 1846~1848 sk1adova1 a prodáva1 své knihy v niko1ika loka1itách
pražského Starého a Nového Města najednou. V r. 1848 však
zruii1 h1avní obohod Na příkopě a přestěhova1 se do čp.
398_I. 28 /
Da1šim a zároveň pos1ednim mně zntmým Woh1em, který
v době neúp1né občanské roVnoprávnosti židů provozoval obohod knihami, by1 Rarae1 Woh1. Kniby prodáva1 v těsném sou-
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čp. 488-I

sedství Herrmanna Wohla v
Praktioky vedle

něho

v Železné Ulici. 29 /

sídlil dalJí židovský

antikvář

a

knihkupec Šimon Kuranda (Koranda). Dlouhá léta byl příse
díoím židovského knihkupeokého a antikvářského grémia.
Jako jeden z mála iidovských obchodníků • knihami té doby
bydlel sám v ghettu. I on
Svému synu Adolrovi
čovny . knih,

bylo
let

pře~al

kterou držel v

skuteaně

měl

měl

ve svém pOdnikání

svůj

půj

velký antikvariát a zák1ad
Josefově.

Nevime ovšem, zda to

le«ální vlastnictví. Na konci

Adolf Kuranda

úspěoh.

obchod v

Dalšími židovskými knihkupoi a

čtyřicátých

čp. 491_I. 30/
antikváři,

kteří

do-

tvářeli zajímavou izraelitskou enk1ávu v Železné ulici a

jejím nejbližším okolí, byl již
čp.

490-I a vedle

pOSledně

něho

jmenovaný

zmíněný

Samuel Taussig v

přímým příbužným

chodujícího s knihami na Starém

Abraham Tri_ch v
čp.

496-I. Zda byl

Hersohla Taussiga, o b-

Městě

již na konoi 18.

stol., není jasné. 31/
Vedle

těchto

všeoh jmenovaných

podnikal s knihami v Praze

antikvářů

a

knihkupoů

větJí počet drobnějších

židov-

ských obohodníků. Mezi nimi byl např. od r. 1807 oprávněný
židovský antikvář Donát Hartmann, který získal povolení k
provozování knihkupeotví r. 1819. Hartmann se zakoupil na
bývalé křestanské firmě Alois Krammer v čp. 162-I, která
toho roku zkraohovala. 32 / Takových případů zakupování nesolventníoh křestanských firem bylo tehdy v Praze mnohem
více. To byl také jeden z důvodů, proč se grémium křestan
ských knihkupoů a antikvářů tak tvrdošíjně bránilo každému
dalšímu paYolení pro židovské žadatele. V tom jim pomáhaly
vlastně až do konce padesátýoh let 19. stol. platné zákonné
normy diskriminujíoí židovský obohod. Do té doby totiž pla-

tila zásada, že právo k obohodu je vázáno k tzv. familiantskému místu (dle tzv. familiantského zákona z r. 1726).
Ještě

r. 1854 Vyšlo místodržitelsk'

udělování

nařízení,

že se

při

živnostenskýoh pOVOlení pro židy musí vždy dodr-
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žovat stanovený numerus clausus. Toto

nařízení

bylo však

již v r. 1857 zrušeno.
Pro doplnění údajů
stavu židovského knihkupeckého,
antikvářského a knihvazačského podnikání v Praze do právnÍho dovršení židovské emancipace je třeba se alespoň zmínit i o některých dalších rirmách. Židovšfí knihvazači,
kterých byl v první polovině 19. stol. v Joserově větší
počet, se pokoušeli většinou o samostatné provozování knihkupecké živnosti. 33 / Jedním z nioh byl např. i synoveo známého dr. Jonase Jeitelese Martin Lovy. V letech 1844-1846

o

byl několikrát potrestán za rušení živnostikřestanských
knibkupcd a obchodníků s uměleckými předměty, protože s
obojím nelegálně obohodoval. V r • . 1846 však nakonec získal
samostatné oprávnění a s jebo jménem se pak v Praze setkáváme až do konoe ledesátýoh let.
Dalším knibva~ačem, který se pokoušel uchytit i v knihkupeckém podnikání, byl žid Samuel Studniozka (Studnička)
pocházejíoí ze Smíobova. Tyučil se knibařem v Domašíně na
panství Koloděje v r. 1842 a od r. 1854 pdsobil v Malýoh
Bubnech. Pro nedostatek výdělkový oh možnosti se Studniczka
snažil dostat do oechu pražskýoh knihvazačd nebo knihkupců.
Od r. 1854 je v živnostenských spisech uváděn jako Dein
permanenter Gewerbestorer" jak z hlediska knihvazačd, tak
i knihkupcd a antikvářd. 34 / Studniczka si musel počka t až
na ministerský výnos, kterým se r. 1857 rušil numerus olausus pro pražské židy v obchodním podnikání. Teprve v říjnu
1858 se Studniczka stal oprávněným pražským knihvazačem.
Dalš!. smíchov.kým židem, který nakonec provozoval
knibkupeckou živnost v Praze, byl Šalamoun Elbogen. Vyučil
se v leteoh 1845-1848 u Jakuba Neustadtla a pak přešel k
jeho společníkovi A1e~andru Storohovi. Oprávnění k samostatnému podnikání získal po několikaletám žádání až r.
1864. 35/
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neoprávněně

Prodejem knih se zprvu
strátnim

svo~ením zabÝVa~

ve

a

čtyřicátých

později

a na

s magi-

počátku

pa-

desátých ~et ~9. sto~. např. i obchodník se 3mejdem Šimon
Marek Leipen v čp. 32_I. 36/ Jak se při vyšetřování jeho
p~~dně nezákonné činnosti zjistilo, prodáva~ knihy někte
rých Jt.řes ·tanských tiskařů (především Medaua a Vetterla).
kteří

ho tímto prodejem

vyvázl Leipen jen

oS

vědomě pověři~i .

Snad také proto

tiskaři

malou pokutou a

s napomenutim •.

S Medauem by~ ve spojení i Wolr David Kube, v padesátých ~etech vydavate~ novin Tagesbote aus Bohmen. Kube se
stejně

jako

E~bogen vyuči~

v antikvariátu Jakuba

Neustad~

~a.

potom se p okouše~ samostatně podnikat na venkově, aby
nakonec zakotvi~ jako obchodvedouc í v Medauově knihkupecLitoměř icí cb.

tví v

Jeho žádost ke krajské

v~ádě

z r.

~85 4

o povolení obchodovat s knihami,! obrazy a hudebninami byla
rázně

odmítnuta s poukazem na to, že

tel Tagesbote

dostatečné výdělkové

V pojednávaném období
ní rabín Abraham
striktně

Mune~es ,

m~

Kube jako vydava -

možnosti. 37/

pr odáva ~

v Praze knihy i

.dokud mu to nebylo r.

nadač 

~858

zakázáno .

Danie~u Ehrmannovi, původně rabínovi z České Lípy , s e
naopak povolenI k prodeji studijní a náboženské l iteratury

v r. 1860

dosta~o .

Neúspě3ní v t omto směru byli Ša~moun Fisobel ( žáda l

r . ~855), knihvazao Rarae~ Fuchs ( 1849 ) a mannheimský žid
Zikmund Bensinger ( žádal o povo~ení v ~etecb 1859-1861).
Polet židovskýoh knihkupců, antikvářů a knihtiskař ů
roste od šedesátých
nichž

~et

nebývalou

některé se etablova~y u~

měrou.

Staré firmy, z

na konci 18. stol., pokra-

ČUjí ve své činnosti. Dop1Ďuj í je noví podnikate~é využí-

vajíoí příznivých podmínek. Někteří z nich pak zas·tiňuj í
i rirmy

tradiční,

zavedené. I toto období by si

zaslouži~o

samostatné pojednání~ Vždyt židovský knihtisk a knihkupeo tví ,

stejně

jako i

rozšířený antikvářský

obchod, byly v ce -
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lém svém vývoji jednou ze základníoh podmínek úspěšného
průběhu

a dovr3ení židovské emancipace v

českých

zemích.

Pro zpřístupnění kongl~merátu údajů v práci obsažených
jsou v příloze uvedeny seznamy dosud doložených židovskýoh
knih tiskařů, knihkupců, antikvářů a knihařů v Praze od 16.
st ol. do šede's átých let 19. stol. Seznamy jsou založe ny na
inrormacích z prací YOlrových, Vonkových, Zunzových, Freimannových, Tadrových a konečně i na nově zjištěných raktech.
Autor si ovšem nečiní nárok na 6plnost, protože široká heuristická základna nemohla být tímto p'říspěvkem zdaleka vyčerpána. Jm&oa jednotlivýCh osob js ou uvedena v originálním
znění

nebo ve rormách známých z literatury.

Poznámky
Dějepis

města

1/

V. V. Tomek,
5. 395n.

2/

J. Volr, Příspěvky k dějinám českého knihtisku, písmolijectví, knihkupeotví a antikvariátu na poo. 19. století. ČČM 99, 1925, s. 154-160; týž, Z dějin židovských
knihtiskáren v Praze. V iomto referátu citováno i ze
zvláštního rozšířeného otisku J. Volr, Z dijin židovských knihtiskáren. VKČSN 1925, s. 2-J.

J/

Je to

4/

Ta to

způsobeno poměrně

neširokým

rejstříkem

příjmení používaných v pražsk~ židovské obci .

jmen a

ti.skárn~ je v li tera tuře uváděno jako peokovská,
beokovská, baokovská i bookovská vinou nepřesné transkripce anebo nepoohopení skate.ono.ti, že jméno Back esi
Pack je v pražském ghettu jedno a totéž a že přísluš
níky tohoto velkého rodu najdeme v Praze pod jménem
Bak, Bakovský apod. v 19. a ještě ve 20. stol. velmi
často.

5/

Prahy. VIII, Praha 1891,

J. Volf, Z

dějin,

5.

J.
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6/

Tamtéž, s. 3n.

7/

A. Freimann, Die bebraischen Druckereien in Prag von
1753-1828. Soncino-Blatter 1930, s.119.

8/

J. Tadra t K dějinám českého knihtiskařství a knihkupeotví. CČM, 1877, s. 178n. Dále k tomu i J. Volr,
Příspěvky, s. 154.

9/

AMP, Mag. 1845-1854 E 11-13, 1855-1864 E 11-13;
tamtéž, OS pro Staré
z let 1850-1865. .

10/

Město,

Malou Stranu a Josefov

Dle živnostenských spisů AMP, Mag. 1845-1854, E 11/8
a 11/29 měly pražské tiskárny na přelomu let. 1850
a 1851 následující strojní a personální vybavení:
(viz tabulka na další straně).
Vysvětlivky:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
x)

-

domicil podniku
počet ručních

lisů

počet strojů (stroj. lisů)
počet strojmistrů
počet

sazečů

počet

tiskařů

počet
počet

praktikantů
strojů mimo

počet sazečskýoh učňů
počet tiskařských učňů

provoz
poznámka
stroje jsou momentálně v provozu, oproti tomu lisy
nemají mnohdy co dělat

11/ Literaturbei1age des Orients, 1846, s. 513-516.
12/

Pro pochopení toho, s jakými obtížemi se židé v Praze,
a nejenom V ní, setkávali při snaze prosadit se v knihtiskařských, knihkupeckých, antikvářských a knihvazač
ských profesíob, je třeba zmínit alespoň v krátkosti
zákonné normativy, kteřé židovské živnosti regulovaly.
V zásadě je třeba připomenout, že židé byli po staletí
nuoeni věnovat se téměř výbradně obohodu a lichvě, protože jejich konkurování v řemeslech bylo cílevědomě ze
strany křestanských cechů prostředniotvím zeměpenskýcb
a městskýoh úřadů omezováno. Tento trend měl stoupajíoí tendenoi v souladu s prohlubováním krize cecbovní
výroby .
Ačkoli bylo židům zaručeno nejrůznějšími privilegii
již od dob Jage110nců provozování řady živností, bylo
jejich spektrum výrazně omezováno. K tomu přispívaly
i opakované pokusy židovstvo ze země definitivně vy-

majitel/firma
1/ V. Hedau

1

2

3

4

.5

6

7

8

9

10

96/1

3

2

1

8

3 18

3

2

1

I

II

8 saze~skýob u~ňd jako
výpomoo z 1itomiřiok'

ti.Urny

!

- 1
-

-

- - 1
-- -

-

2/ G. Haa.e Sobne

211/1 27

8

4 69 43 21

9

3/ M. 1. Landau

922/1

8

2

1

9

9

:)

3

90/1

:J

--

4

6

:J

4/ kníteoí bi.k.
tiakárna. nájemoe V. Medau

184/1

1

1

1

4

1

7

188/1

1

1

1 10

2

8

7/ Jan a Jaroslav
Po.pÍililovi

339/1

1

1

1

8

1

7

8/ K. Vetter1

308/1

2

-

-

6

3

9/ tiskárna norm&lní Iko1y

293/1

7

-

-

.5 10

2

2

.5/ J. Spurný

6/ J.I'.

RobH~ek

10/ KateHna
Jeřábková

1110/1

~-

1 16
~

-

~

--

-

-- -

-

3

1

- -

-

-

- - -

-

1

- - ----

1
--~

-

../I)

tento personální .tav je
od pol. listopadu 1849,
vbrzku se zvýli

1

3 10
-~

-

.x}
L---

-~-~-----~--_.

,)

4.28

tla čit. V pom ě rn ém klidu a jistotě začali židé v Če
chá ch žít až od r. 174 8, kdy Marie Terezie rezignoval a na j e jich pl á nované totálni a derinitivni vyhnáni
a povolila jim ' v zemi p o dmíněně zůstat. V platnosti
ovšem i pak zůstávaly základní zákony, které Qmezovaly svo bodnou e~istenci židů v zemích Koruny české.
Zde je třeba předev~ím zmínit tzv. zákon o ramiliantech, resp. familiantskýcb místech (17.29), který vlasně až do právního dovršení židovské emancipace v 19.
stol. zásadně určoval počet židů, kteří směli být v
zemi usazeni. Patent z r. 1789 familiantský zákon pouze poněkud zmírnil. V sedmdesátých leteoh 18. stol.
pak židy postihla řada nařízeni, která je bud přímo
vylučovala z různých řemese~nebo se pokoušela alespoň
zmen~it podil židů na nich. Tolerančni patent sice
"v zájmu humanity" výrazně roz~iřil možnosti židů. ale
stále je zdaleka hospodářsky nezrovnoprávňoval. Důle
žitým se stal tzv. systemálni patent z r. 1797, který
ještě prohloubil práva ,daná tolerančním patentem. Týkalo se to hlavně možnosti ~řijimat židy jako mistry
do křestanskýoh oeohů, umožnovat vyučeni apod. Systemálni patent spolu se zákonem o familiantech pak až do
r. 1848 usměrňoval a ovlivňoval právni a hospodářské
postaveni ž~dů v Čecháoh. Jednáni o revizi tohoto patentu probíhala od konce dvacátých let, ale až do r.
1848 nepřinesla žádný podstatnějši výsledek.
Co se týče konkrétně knihkupeckého a antikvářského
podnikáni, bylo žid~ prostředniotvím systemálniho patentu povoleno, jestliže nemilo formu podomního obohoduo Stejně tak bylo i židům povoleno vykonávat knihař
ské řemeslo. Patent z 18. S. 1806 specifikoval, za jakýoh podmínek lze povolit otevřeni antikvariátu. Dekret
z 19. S. 1808 pak jen formálně zafi~oval to, 00 se již
léta předtím neofioiálně praktikovalo - povolil židům
antikvářský obchod, p okud splĎovali p odmínky patentu
z r. 180 6 (tento patent také navazoval n a základni zák on o kniht i sku z 1 8 . 3. 180 6) . Důležitý byl i patent
z r . 1811 , op ětně pov oluji c i pů jčovny knih, jež byly
r. 1798 jiným patente m zakázány .

13/

Ur č ité i nrormace o poč tu kn ih kupo ů a kn ihtiaka řů v
ghettu v 18. s tol . nám poskyt uji tzv. soupisy ži dů.
Jen dva z nich - z r. 17.29 (zpracoval J . Prokeš, Sou pis pražských židů z roku 1729 . Ročenka Společnos t i
pro dějiny židů v ČSR 1932, s. 309-342) a z r . 1792
(J. Kuděla, Pražské ghetto v roce 1792 . PSH 22, 1989)
poskytuji 'i jasné zprávy o zaměstnáni sepisovanýoh familiantů. Soupis z r. 1729 zná v ghettu 7 impresorů
neboli knibtiskařů. Všichni byli přislušniky rodiny
Katzů a Beků, resp . Loblů. Sa~ozřejmě ne všichni však
byli ma ,j Heli tiskárny. U některý oh lze předpokládat

429

maximálně podílnictví za předpok1adu, že byli skuteč
ně v příbuzenském vztahu ke svým jmenovcům. A to se
dá v tomto období těžko prokázat. Vedle nicb je v soupisu výslovně jmenován jeden sazeč v tiskářně, 4 knih-

kupci (jeden z nich pouze s hebrejskými tituly), 5
knihařů, kteří se také věnovali prodeji knih a koneč
ně 6 obohodníků s papírem, jež musíme začlenit do výrobního řetězce vzniku knihy, protože se jednalo o
obchodníky s papírem ve velkém .
Rok 1792 pak je v obrazu situace podstatně jiný.
Především je to 'doba, kdy není v ghettu ani mimo ně
v židovských rukou žádná tiskárna. Za druhé židé stále ve věUí míře (byt věUinou nelegálně) opoušt,ějí
ghetto a usazují se v křeataDských částech Starého
Města. A v neposlední řadě je nutno připomenout, že
židovské řemeslo pod tfakam subjektivních i objektivníoh okolností stále více upadá. V Josefově tehdr podniká 12 knihkupoů (jeden je zároveň i licitantem) ,
1 hauzírnÍk s knihami a 6 obchodníků a papírem ve velkém , Vedle nioh je zmíněn i jeden tiakařský tovaryš.
Zajímavé je, že vedle nioh podnikají 2 knihkupci a 1
obchodník s papírem i mimo okr.ek ghetta. Jedním z
knihkupců je jakýsi Samuel Vohl, který má nejen obchod
na severovýchodním okraji ghetta v čp. 209, ale i v domě čp. 52-I (tehdy 668-I) na rohu Kaprovy a Valentinské u1ioe. Druhým židovským knihkupcem podnikajícím
mimo ~hetto byl Erraim Herš Taussig v čp. 885-I (tehdy
755-I) na severním cípu ghetta u Jánského plácku. Oba
domy později připadly do tzv. rozšířenébo okrsku ghetta neboli obvodu pod šňůrou kde se tak' následně
(v první polovině 19. atol. ~ mohli žid'é legálně usazovat. V dodatku této poznámky uvádím zjištěné již výše
zmíněné knihkupoe a obchodníky s papírem dle soupisu
z r. 1792 :
Židovské Město ~Joserov,
kDlhkUpo1 (ČP. omu v g ettu )
~Ieazař-nindeles (133); Isaak Lazar Bindeles (152);
Samuel Falkeles (182); Lazar Glogau (186); Lob Joachim
Koranda (76); Salomon Kube (218); Bermann Metzka (104);
Juda Huneles (218); Seelig Salomon Raudnitz (131); Lob
Moyses Sobotka - knihkupeo a licitant (44); Herschmann
David Taussig (150); Samuel Vohl (209)

~He~~~~~-~~~~~~-~!~~~~I(~aJ~~~~~)

rsohmann Menndeles \ ~~
tovaryš
nšw!a-nak-{žžIJ-obchodníoi a papírem
tiskařský

nicúěI-nen)a;In-nOŠkovitz

(12~); Lov! Fuchs (i Fux)
(245); Volr Fux (245);'Volr Lov Karpeles (187); Lov
Stesseles (186); Jakob Trebitsch (105); Joachim Wolr

4)0

Winternitz (127)
Staré Město
knihkupcI

~p6ralm-gerschl Taussig (755~I); Samuel Wohl (668-I)

obchodník s papírem

Rarkúš-neóIIěš-{o8o-I).

14/

David Jeiteles získal oprávněni Jl. 5. 1804, Juda
Klemperer lJ. 7. 1812 a Izák Lasch 29. 1. 1818.
AHP, Mag. 1855-1864, E 12/10. K W. Paschelesovi, který
se později stal známým dÍky vydáváni židovského kalendáře (Illustrierter Israe1itischer Volkskalender) viz
např. i Allgemeine Zeitung des Judenthums 1855, 1851
aj.
Příspěvek k bistorii pražské židovské rodiny z let 1815-70 (Marek Schmelkes). Česko-židovský
kalendář 1927, s. 144n.

16/

E. Šebesta,

17/

~~P, Mag. 1855-1864,

18/

Tamtéž, 1855-1864, E 12/20.

19/

Tamtéž, 1845-1854, E 12/4.

20/

Tamtéž, 1845-1854, E 12/6.

21/

Tamtéž, 18J9-1844, E 12/2; tamtéž, 1845-1854, E 12/1.
O Jakubu Vohlovi viz též zminku J. Volr, Příspěvky,
s. 31, pozn. 12.

22/

X Samuelu Vohlovi viz pozn. lJ. K dalším

E 12/11.

a knihkupcům se jménem Vobl viz dále v
ky 24-29.

23/

24/

J. Volr, Příspěvky, s. 31, pozn. 12. Viz též J. Volr,
Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do roku 1848.
Spisy Knihovny hlavního města Prahy 12, Praha 1931, s.
51. 'Zde autor dovozuje, že to bylo právě 1. 8. 1848,
kdy si ' J. Voh1 a jebo společník J. Scha1ek otevřeli novou půjčovnu v místnostech bývalé Barthovy rirmy. Ale
dle spisů z ~~ (Mag. 1844-1854, E 12/1) měli vlastnit
půjčovnu už právě od r. 1841 (snad v nájmu pod rtrmou
zemřelého Bartha?).

J. Volr, Piíspěvky, s. JO. Čp. 498-1 je dnes Č. 27 v
Havířské

25/

antikvářům
te~tu a poznám-

ulici.

AHP, Mag. 1845-1854, E 12/1. Čp. 492-1 dnes Že1ezn' 18.

4J1.

26/ . Původně

o místnosteoh v čp. 850-I Na
(Na přikopě 8), a~e když mu by~o naznačeno,
že z po~ioejně po~itiokého hlediska by tento pokus
zoela jistě neuspěl, rozhod~ se pro tehdy má~o živé
misto na rohu Panské a Jindřišské u~ioe (dnes Panská 9).
přikopě

uvažova~ Woh~

příkopě

27/

Na

28/

Roh

29/

Roh KOŽDé (č. ~4) a Že~ezné (ě. 10) ulioe.

JO/

Že~ezná 16, sámŠ. Koranda bydlel v ěp. 150-V v ghet-

31/

490-I - Železná ulioe 14; 496-I - HavířSká ulioe 31.

32/

J. Volf, Příspěvky, s. 28-30. Čp. 162-I je v Karlově
ulioi 13.

33/

Viz AMP, Mag.

34/

Tamtéž, 1855-1864, B 13/24. Studnička v ~eteoh 1854-~858 prpvozoval neoprávněně knihařské řemeslo a prodej knih v čp. 866-I (Dušní u~. 36). Kry~ se v té době
jménem Heinrioba Waitzmanna, dí~ovedouoíbo tiskaře
Karla Bel~nna.

35/

AMP, Mag. ~855-l864, B 12/44. Šalomoun E~bogen měl
obohod v Rabinské u~ioi ě. 262.

36/

Tehdy v Josefovské

37/

tu v

29.

Havířské

ulio~

(č.

2) a

Rytířské

(č.

32) ulioe.

U staré Ikoly.

l845-~854,

u~ioi

E 12/9; Mag.

(dříve

~855-1864,

E 13.

Dlouhé ulioi).

AMP, Mag. 1845-1854, B 12/52. O Wo~fovi Kuheovi dosti
i viz J. Volf, Dějiny půjčoven, s. 54.

nepřesně
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Příloha

Roky, resp. období,
v niohž jsou tiskaři
doloženi·

tiskařů, knihkupoů, antia knihvazačů uváděná ve
formách známých z literatury
ne bo z pramenů

1513 /1/
1516 /1/
1516
1518

Katz
Cohen Gerson
Ša1amon Levi
David Šachon; David Meir;
).!eier Levi Epstein; Chajim
Enoch
Heřman /Gerson1/
Ša1amon Gerson

1527-1538
1527-1545
1534
1538
1545
1545-1598

/1/

1553
1550
1560
1561-1574
1574-1578
1577
1579
1582, 1599
1583-1599
1583-1614
1585
1585-1619 /1/
1589
1591
1595
1598
1598-1613
1599

Jména

kvářů

.A.dam
Marek (též knihkupec); Markvart
Mojžíš
Markvart a MojŽíš
Jakob Gerson Bak
Menachem, Poprt
Marek, označovaný i puchpinter
Jehuda Juda
Mardochej
Manases
Abraham
Ša1omon
Izák
Mojžíš Utic; Jakob Gerson Bak
Lemberk Abraham Pohan Heide
Mojžíš Weisswasser
Fa1k
Gerson Beza1e1
Mojžíš Beza1e1 ·
Sa1man Jekutie1
Marek Noska

/tJJ

1601
1605-1614
1605-1615
1609
1611

1615
1624
1635
1636
1654-1684
1658
1669-1672
1676
1678
1684
1693
.1 701-1708
1706
1729
1734-1739, 1754
1735-1736
1754-1759
1757-1759
1762-1777, 1781/83 /1/
1762-1781/83
1763-1764
1764-1779 /1/
1783-1784 /1/
1784-1785
1784-1786

Květena

Samuel
Jehuda; Joser Bak; Lev Stabnic

/1/

Abrahem Šalamon
Lev Mojžíš
Samuel Heisl
Jakub Gerson Bak; Juda Kobn
Herman
J~chym

Jakub Bak
Israel Lebl; Dor1a
Josef' Bak
Berl Jei teles
Mojžíš Lebl

Her~lová

Jakub Bak; Moj~iš . Jakub
Kobn
David Kohn
Berl Bak; Israe1 Kettwiess
7 impresorů z rodu Katz;
Baok a Lobl; Mosea Samuel;
Meier Kauders
Jomtob, zvaný Lipmann Moses Back
Meir Nertali Kassowitz
Juda a Lipmann Bak
Lieberl Meier Strass
Samuel ~lkeles (F1ekales),
n.jemce bakovská tiskárny
Israel Beer Jeiteles,
nájemce kazovská tiskárny
Seelig Wolf' Backof'en
Moj~i~ Katz; Israel Katz
Volf' Šimon Frankl; Eleazar
Glogau; David Moj~iš Taussig
"Abraham Sanwil Merzbacb
Meier Josef' Oettingen
Moj~H

David Bak, tiskařský učeň

1.792
1.823/24-1.852 .

Mojžíš Israe1. Landau

1.853-1.858

Šimon Freund

1.860 -

Lazar Senders

Knihkupci,

antikváři

a knihkupeckou živnost provozující
knihvazaěi

1.545 /1/

Marek

1. 729

4 knihkupci, ·5

1.792

Eleazar Bindelesj Isaac Lazar
Binde1.esj Lazar G1.ogau; Samue1.
Fa1.ka1.es; Lob Joachim Koranda;
Salomon Kube; Herschmann Nende1.es, bauzírník s knibami; Bermann Metzkej Juda Mune1.esj
Seelig Sa1.omon Raudnitzj Lob
Moyses Sobotka; Ephraim Hersch1.
Taussig - knibku~ctví mimo
ghetto na Starém Městěj Herschmano David Taussig; Samue1. Wob1.
- mimo knihkupectví v ghettu
obchod i v křestanské čtvrti

knihařů

1.804

David Jeite1.es

1.806-1.842

David Mojžíš Neustadte1.

1.807

Donát Hartmann - od 1.807 antikvář, od 1.81.9 knihkupec

1.81.2

Juda K1.emperer

1.81.5-1.8.57

Marek Schme1.kes - od l8l5
od 1.848 knihkupec

181.8

I_aac Lasch

1836-1857

Vo1.f' Pasche1.es

1836-1858

David Jeite1.es

dvaoátá léta-1839

Jakub Vob1.

1821.
třioátá

až
19. stol.

knihař ,

Juda Voh1.
ětyřicátá

1839-šedesátá 1éta
1.9. s to1..

léta

Abraham Trisch
Herrmann Voh1.; Josef' Schalek
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čtyřicátá
~9.

~éta

stol..

~844-l.846/48
~854-poč.
~et

l.9.

~860 1.864 -

/7/

šedesátých

sto~.

Rafae~ Vohl.; Šimon Kuranda;
Samuel. Taussig; Šimon Marek
Leipen
Martin Lowy - od ~844 knihva_
zač, od l.846 knihkupec

Samuel. Studnicka - ~854-l.858
knihvazač, od ~858 knihkupec
Danie~ Ehrmann
Šal.amoun El.bogen

Jiří

Ku

děl

a

Judischer Buchdruck, judische Buchhandlungen und Antiquariate in Prag im 18. und 19. Jahrh~~dert
.
Zusammen!assung
In dem Beitrag werden die bisherigen Kenntnisse der.
Problematik des 16.-18. Jahrhunderts zusammengefasst. Fur
das 18. Jahrhundert werden diese Kenntnisse noch weiter um
neue Angeben aus den Materialien der Konskriptionsagenda,
der sgn. Commis§io in ;1udaicis und des Merka:ltil- ung Wechselgerichts ergantz. Fur die nach!olgende Zeit, unge!ahr
-bis zum Jahre 1860, d.h. bis zur Zeit d~r rechtlichen Vollendung des Emanzipationsprozesses der judischen Gemeindscha!t in Prag, werden vornehmlich die Materialien der Gewerberegistratur des Prager Magistrats und einige Akten der
Hinterlassensche!tsagende der Prsger Gerichte verarbeitet.
So konnte der Autor die Au!gebe der Buchdruckereien, des
Bychhandels und der Antiquariete in d~r kulturellen Aktivitat des Prage~ Gettos in der ersten tlal!te des 19. Jahrhunderts erklaren. Gleichzeitig erklart der Autor auch ihr
Anteil an ~em Emenzipetionsprozess. Besondere Au!merksamkeit wird dann den bedeutendsten Unternehmern au! dem Gebiet der Euchproduktion und Buchdistribution gewidmet. Es
handelt sich um Moses Isráel Landau, S~~el Wohl, Wolf
Pescheles, Julius Senders und weitere.
In Angelegenheit Moses I. Landau, eines hervorragenden
Angehorigen der alten Rabbiner- und Gelehrtertam~lie Landau
(M.I. Landau ·war der Enkelsohn des in Europa beruhmten Prager Rebbia Ezechiel Landau), widmet der Autor seine Au!merksamkeit euch einigen Kontlikten, in die dieser Buchdrucker
u~d Verleger wegen seiner Literatur- ~d Unternehmeraktivitat geraten ist. M.I. Landau druckte nemlich auch genze Titelreihe tur des Ausland, in seiner Buchdruckerei wurden
auch die Schri!tenwerke der_Chassidim gedruckt. Diese Schri!twerka wurden damals in dem oaterreichischen Staatenbund
streng verboten. In diesem Zusammenhang !ird in dem Beitrag
auch_die damalige_Zensurpraxis un~er Berucksichtigung der
hebraischen und judischen Drucke uberhaupt charakterisiert.
Weiter strebte der Autor danach, jedes Antiquariat,
jede Buchhandlung und Buchdruckere1 in der Prager Judenstadt und augh ausser d1eser, in der Altstadt und Neustadt,
se1t den Anťangen b1s zum Jahre 1860 zu charakter1s1eren.
Au! Grund alterer Ertorschungen und se~es eigenen ~tudiums
versucht der Autor lhre wen1gstens beileu!ig vollstandige
Liste wrederzugeben.
.
Nach dem Jahre 1860 wurden d1e letzten Zun!t- und and~
re Rechtvorschr1!ten beseitigt. Demala stieg in dieser Sphare die Zahl der judlschen Unternehmer 1n ganz hohem Masse,
es 1st deahalb d1e · Aufgabe eines eventuellen weiteren Studiums, lhren Antell an der Produktion_und Buchdistr1but1on
1n Prag durchzustudieren und einzuschatzen.
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KNIHY PRAŽSnCH NAKLADÁTELSTvf Á KNIHKUPECTvf
V ÁUGSBURSKÉM DENÍKU ALLGEMElNE ZElTUNG
PiiED ROKEM ~848

Po Jest

deseti~etí

za~ožení

- od svého

v

Jihoněmeckém

univerzitním misti TUbingenu r. ~798 a přenesení síd~a redakce do nedávno ješti svobodného říšského mista Augsburgu
r.

~809

až do

ve~kého

vzepití

národně po~itické pub~ioisti

ky v Německu r. ~859 - by~ deník ll~gemeine Zeitung da~eko

nejvýznamnějJím po~itickým ~istem
Majite~é

a

n~adate~é těchto

(~764-~832) a

v

ce~é střední Evropi.~/

novin Johann Friedrich Cotta

jeho syn Georg Cotta (~796-~86J) neustá~e

dba~i o umírněné zaměření a seri~znost před r. ~848 nejroz-

šířenějšího německého

dopisovate~ů muse~

po

deníku. 2 /
něko~ika

Jakmi~e

jeden z

dnech svou

vídeňSkých

neprověřenou

zprávu odvo~at, nás~edova~o neobyčejně ostré veřejné pokárání od redakce ~istu.3/ Na svou dobu mimořádnou úroveň
mě~ pravide~á

pří~oha ll~gemeine

Zeitung se závažnými

č~ánky ze světa ~i*.ratury, ri~ozorie a vědy.
Zv~áštní význam mi~ eugsburský deník ll~emeine Zeitung pro ce~ou ob~ast tehdejšího Rakouského oísařství. By~
to jediný za hrenicemi monarchie vydávaný po~itický denÍk,
který po ce~ou dobu až do revo1učniho roku ~848 docháze~
do Vídně, Prahy, Pešti a da1Jích měst Rakouského císařství
~egá1nět prostředniotvím pošty a h1avníoh knihkupectví. Ve
čtyřicátýoh 1etech ~9. sto~. by~a z Áugsburgu do různých
mě s t Rakouska dodávána zhruba jedna po~ovina z víoe než
devíti tisíc exemp~ářů ll~gemeine Zeitung.4/ Dvi přední

pražská knihkupeotví - Bohumi~ Haase aJ. G. Ca~ve .. by~a
v augsburském deníku pravide~ni uvádina jako místa, kde
by~o

možné nejen noviny odebírat, a1e také pOdávat inzeráty. 5/ Mezi pravide~é dopi s ovate~e ll~gemeine Ze i tung pa-
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tři1i přední
stejně

úředníci

Metternichovy státní

těchto

tak se v

kance1áře,

a1e

novinách objevova1y kritické zprávy

a komentáře vůči vídeňské v1ádě. Zřejmě z r. 1846 pochází
stanovisko

úředníka

rakouské státní

kanoe1áře,

který si

stěžova1

na zhoubné působení augsbUFského deníku jako nejrozšířenějšího po1itického lis't u v oe1é monarchii a jako
zdroje inrormaoí o zakázaných po1itických

bro~ch.61

Re-

dakce A11gemeine Zeitung považova1a až do r. 1848 za jednu
z h1avních

přednosti

své

novinářské

práce, že

připouště1a

a v řadě případu dokonce podporovala uveřejňování proti:".
k1adCých názorů na jednotlivé otázky, takže po1emiky s rep1ikami a dup1ikami se protahova1y i na
Zpravid1a
Zeitung,

občas

tři

i

strany každodenní

něk01ik měsíou. 71

pří10hy

část mimořádné pří10hy,

ceným inzerátUm. Inzertní

část

byly

A11gemeine
věnovány

augsburského denÍku

p1a-

~buzo

va1a před r. 1848 ješt~ větší nespokojenost rakouských úřa
du než

redakční

část,

kde obsáhlé zpravodajství

anglického nebo rrancouzského
ze zpráv prezidentu
by1y

nepochybně

Spo~ených

par~amentu

z

jednání

nebo delší úryvky

státu amerických o stavu Unie

povzbuzením pro liberální odpUrce absolu-

tistických vlád. Avšak Londýn,

Paříž

a Ya.hington by1y

pře

oe jen da1eko, takže dost nepohodlné byly i krotké projevy
opOZice v bavorském nebo saském sněmu. V inzertní části se
však pravidelně oznamova1y také opOZiční brožury, které byly v Rakousku zakázány,8 1 a tak pod1e vídeňské státní kance1áře

dooháze10 k nes1ýchanému jevu, že

císařsko-krá1ovská

rakouská poš ta prop&8ova1a zakázané spisy 191 Redakce A11gemeine Zeitung Odpovída1a na vídeňské námitky, že inzeráty
jsou záležitosti eJtpedioe, nikoli redakce, a tak se v ra.kouské státní kanceláři uvažovalo o tom, že předp1atitelé
na ' území Rakouského císařství by .ěli dostávat augsburský
deník bez inzertní
Před

·části. 10I

r. 1839 se v Állgemeine Zeitung neobjevova10

mnoho inzerátu na knihy z Čecb, většinou jen upozornění

4J9

návštěvníků

Karlových

Varů,

Mariánských Lázní a Teplic na

průvodce po těchto lázeňSkých městech, sepisovan~ nejen

místními lékaři, ale i odborníky ze Saska nebo pruska. ll /
Nábl~ zvýšení publicistick~ho zájmu o západní Slovany,
k němuž došlo v souvislosti s polemikami o panslavismu a
s úvahami o geograrick~m rozsahu německého národního hnuti
v letech l8J9-l840, se však projeVilo tak~ ěetnějšími inzeráty pražských nakladatelství a knihkupeotví v augsburské
Allgemeine Zeitung. Zatímoo v posledním čtvrtletí r. 1836
jsem v tomto deníku marně hledal jakoukoli zmínku o vydání
prvnÍbo dílu Palackého Dějin Čech,l2/ oznámili nakladatelé
Kronberger a Aivnáč - Jistě jen náhodnou shodou okolností
právě 6. července 1839, ve výroční den upáleni mistra Jana
Husa - že wprávě vyšel- svazek II/l Palaokého Dějin a že
-je ve Všech knihkupectvích rakouských provincii, Němeoka
a Švýcarska na skladě- (und ist in allen Buchbandlungen der
osterreichischen Provinzen, Deutschlands und der Schveiz
vorratig). Svazek II/l se i s balením (im Umschlag) prodával za 1 rýnský tolar 4 gr., zatímoo kompletní první díl
nabízeli pražští nakladatelé jako komisionáři českého domestikálního fondu za 1 tol. 12 gr. 13/ Bylo to jen několik
měsíců předtím,

významný článek J~ Erazima Vocela
Západní Slované a česká literatura (Die Vestslaven und die .
bohmische Literatur) byl v redakčním exempláři Allgemeine
Zeitung, kde se v naprost~ většině případŮ uvádělo jméno
autora, označen slovy: -Zasláno jedním pražským knihkupeotvím- (Von einer Prager Bacbhandlung eingeSandt).14/
00

V následujících dvou až třech letech se spektrum publikaci in~erovaných z Prahy v augsbursk~ Allgemeine Zeitung podstatně rozšiřovalo. Mayreggovo knihkupectví v Praze (majitel P. H. Neukirchen) oznamovalo značné snížení cen
dvou svazků Německo-českého slovníku JoseIa Dobrovského, za
něž se místo dřívějších 6 zl. platilo nyní jen 4 zl. konvenční měny.

Podobn~

sníženi oen se týkalo Dobrovského Sl 0-

vanky a druhého vydání Slavina, při~raveného Václavem Hankou. 15 / Pražští knihkupci a obchodníci uměleckými díly nabízeli v červnu 1841 panoráma Karlových Varů od Vincence
Morstadta. 16/ Poměrně velkou inzertní , plochu si v příloze
Allgemeine Zeitung zakoupil J. G. Calve, aby oznámil, že
u něho v komisi je možné objednat prostřednictvím všech
knihkupectví v Německu ryzikálně matematickou i historioko-jazykovidnou řadu pojednání Královské české společnosti
nauk. ·Zvlášt při tom upozorňoval ~a Palackého Literární oestu do Itálie z r. l8J7 a na- Šaraříkovu a Palackého obhar~
jobu Rukopisů královédvorského a zelenohorského z r. 1840. (
Pražský nakls.da tel
a znovu o rok

Bedřich

později

Ehrlich inzeroval v ÚDoru 1842

vydání

Astronomicko-meteorologioké

ročenky pro Prahu od adjutanta pražské hvězdárny Karla
Kreila. lB / Kronberger a ~vnáč oznámili vydání dvou nových
spisů

ším

Františka Palackého v

průběhu

polovině července

1842, v dal-

roku byly inzerovány spisy Bernarda Bolzana

a Pavla Josera

Šaraříka. 19 /

Nebyly to zdaleka jediné inze-

ráty z Čech v augsburské Allgemeine Zeitung v 1. polovině
čtyřicátých

let 19. stol. Své

veřejné soutěže

oznamovaly Krasoumná jednota i Královská
nauk, inzerovaly

západočeské láZně

a jiné akce

česká

společnost

a minerální vody , žatec-

ký chmel i Měš~anský pivovar v Plzni, nabízely se velkostatky na prodej.
Nemohu říci, že můj výzkum inzertní části A~lgemeine
Zeitung před r. 1848 )é úplný, protože jsem se převážně
zaměřoval na politicky významné články a dopisy o Čeohách
a Češích a některé ročníky jsem dosud zpracoval jen čás
tečně.

Přesto

se mi ji.ž dnes jeví r. 184J jako vyvrcholení

kladného zájmu o českou problematiku nejen v samotné A.ugšpur~i , jak se to.uto deníku říkalo mezi českými vlastenci , a l e i v širš í
Svědči ly

veřejnosti

o tom recenzn í

články

mimorakouského
o Palackého

Německa. 20 /

DějináCh

v All-

geme ine Ze itung v d ubnu 1 843, v nich ž he i delberský h i storik
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Ludwig' Hauser bez ohl.edu na některé kritické výhrady z hl.ediska německé národní ideol.ogie označil. Pal.ackéhd dílo · jako
a při tažl.i vé. 21/ Byl.a to doba, kdy se

neobyčejně zdařilé
Hus a husité

těšil.i

v

německém

prostředí větší - pOpularitě

l.iberálním a demokratickém
než v soudobých Čechách 22 / a kdy

i po~dější extrémní němeoký naoional.ista Paul. de Lagarde
kupoval české knihy a učil se ČeSky.2 3 / V tomto duchu se
v inzertní části Allgemeine Zeitung oznamoval.o čtvrté ~
dání Rukopisu královédvorského i s německým překladem,2 /
nakladatelé Kronberger a ' ~vnáč ohlásili nový spis Františka Palaokého o hra~teoh Kašparu a Františku ze Šternberka,
který lze dostat ·pros~řednictvím každého solidního knihkupect~í· v Německu,2 5 / Gustav Kol.b chválil pražskou brožuru
hraběte Lva Thuna o postavení ' Slovák~ v Uhrách jako BZ mnoha s~·ran pozoruhodnou·, 2.6/ a . 0. bylo zcela výjimečné, 29.
září

i84J se v augsburském deníku objevily dva inzeráty

v češtině, s ěárk&mi, ale bez háčk~. Nakladatel Jan Hor~
mann v Praze uváděl na knižní trh ·pro knihkupeotví, která
podporují slovanskou literaturu· (~ur Handlungen, die sich
ru~ slavi.che Litteratur verwenden) sbírku českýoh zpě~
Věnec pod , redakoí Františka Škroupa, k jejímuž prvnímu

svazku · byl zdarma přiložen velký portrét českého historika
Františka Palackého, a vedle toho písně národní v Čechách
a Nápěvy písní národních v ČeChách, které sebral Karel Jaromír Erben. 27/ Současně pokračovaly v inzertní části ~l
gemeine Zeitung už dříve běžné i~ormace praŽSkých nakladatel.ů o knihách ekonomiokých, lékařských a jinÝOh. 28 /
Od konce r. 1843 začaly v augsburském deníku spíše
převažovat kritické, zčásti nepřátelské materiály ve .vztahu
k českému národnímu hnutí, hlavně zásluhou Franze Schuselky,
který byl velice vynalézavý při označování místa původu
svých článků. 29 / Inzertní části ~lgemeine Zeitung se-to
však podstatněji nedotklo a také ve vlastním listě dostával Jan Erazim Vocel,3 0 / J: V. Šimák a jak ukázal. i Eduard
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zřejmě

Maur,

také

hrabě

Eugen

Černín

z Chudenio Jl / dosta-

tek prostoru až d~ konce r. 1847 k obhajobě českých jazykovýoh a kulturních snah.
Dosavadní výzkum umo~uJ. přes svou neúplnost dva
obeoněj!í závěry:

l.. Pražská knihkupectví a nAkl.adatelství se ve
cátýoh l.etech 19. stol.
podstatě

plně

jednotném knižním trhu

jícím hranice

Německého

carska a Uhry byly
uváděly

Evropy,

přesahu

něhož

'byly

přinejmenším německá část Švý-

nerozlučnou ,~oučástí

meckého knižního trhu. V
tung se

střední

spol.ku z r. l.8l5, do

začleněny také české země;

čtyři

podílela na rozvinutém a v

četných

pražské rirmy -

tohoto

jazykově ně

inzerátech Allgemeine
nejčastěji

~ei

Haasovci a Ca,lve

- Jako knihkupectví, kde je možné objedna t publikace vycházející i mimo hranice habsburské monarchie. Obchodní styky
těchto

a dalších pražskjch knihkupectví s partnery po celé

střední Evropě nepochybně

ze Palaokého

Dějin

a

rozšíření němeoké

usnadnil.y

spisů

Královské

ver-

české spole~nosti

nauk. Vedle recenzí a pol.emiky ~olem Palaokého Dějin v augsburském deníku J2 / přispěly tyto obchodní styky podstatnou
měrou

k tomu, že František Palacký byl mezi

lanci na
2.

jaře

1848

všeobecně

Přihlédneme-li

obsahu augsburské

poli tiokého deníku ve'
rozlišit

dvě

nejen k inzertní

~~emeine

části,

Zeitung jako

střední Evropě

vývojové ráze

německými vzdě

známou osobností. JJ /

německého

před

ale k oelému

nejdůležitějšího

r. 1848,

vztahu k

můžeme

českému

ná-

rodnímu hnutí a ke knihám z ' této oblasti, tištěným němeoky
nebo česky (jazyk nerozhodoval). Lze přitom říci, že tyto
ráze odrážel.y také dva vývojové
národního hnutí. Pokud

české

stupně

snahy

samotného

zůstávaly

českého

v oblasti ja-

zykové a kul.turní, pokud etnioké češství (v němčině Czeohen , jen výjimečně Bohmen) mohlo být považováno za sluči
telné s národně politickým němeotvím, pokud se tedy Češi
a jejich literatura mohli jevit jako etnograf'icko-rolklo-
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ristická okrasa

německého

rodního státu, byl
tě

kladný. Toto

národa a budoucího

německý

poměrně

v pravý opak, jakmile

vztah k

příznivé

reálně

českým

německého

ná-

snahám v podsta-

stanovisko se obrátilo

- nebo i

německé veřejnosti - vyvstala možnost,

jen v

představách

že se Češi přihlá

sí o své právo být nárOdem, stát se vedle

německého

národa

jedním z plnoprávných evropských národú, ne již pouhou etnickou skupinou
dosah

českých

sti k

Německému

uvnitř německého

nárOda.

Národně

národních snah, zejména . odmítání
spolku, akce

české

strany v

politický

příslušno

Jednotě

k po-

vzbuzení průmyslu v Čeoháoh, založení Měštanské besedy
r. 1846 a

především

však vyvolávaly

politické konoepoe Františka Palaokého

nepřátelství

ideo1ogú a stoupenoú

němeoké

ho národního hnutí ke všemu svébytně českému, tedy i ke
knihám pražskýoh nBkladatelství; které nebyly obsahově
německé.

Poznámky
1/

Autoři, kteří

i v českých historických pracíoh uvádě
jí název Augsburger ~lgemeine Zeitung, pouze dokazují, že tyto noviny nikdy v originále neviděli.

2/

Základní praoí zústává E. Heyok, Die lllgemeine Zeitung 1798-1898. MUnohen 1898. Srv. též W. P'Unk, Die
Verrassungsrrage im Spiegel der Augsburger wAllge_
meinon Zeitungft von 1818-1848. Berlin 1977.

3/

Když vídeňSký dopisovatel Y. Boppe koncem března 1843
odvolal svou předoházejíoí zprávu, připojila augsburská redakce tuto poznámku: WDie Redaktion kann nicht
ausdrUoken, wie unangenehm und peinlioh ihr derg1eiche
halbwahre Naohriohten sind, duroh deren Verbreitung
da und dort die widerwartigsten Missverstandnisse hervorgeruren werden. Sie bittet ihre betreCCenden Herren
Korrespondenten dringend , instandig nichts zu berichten, vas sie nicht aUR verlassliohster Quelle wissen. ft
AZ, č. 95, 5. 4. 1843, s. 760 .
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4/

K tomu podrobně, včetně stanoviska Metternichovy
státní kanceláře, J. Hanousek, Die Stellung der Augsburger Allgemeinen Zeitung im vormarzliohen Osterreich
und die vermittelnde Titigkeit des Freiherrn Joseph
Christian von Zedlitz fUr dieses Blatt. Vien 1949,
phil. Diss. - MetternichŮV agent oznamoval z Frankfurtu nad Hohanem 28. 4. 1841, že počet předplatitelu
augsburského deníku přesáhl deset tisíc. (Literarische Geheimberichte. Protokolle der Metternich-Agenten. Ed. Hans Adler. 1, Koln 1977, s. 85.)

5/

Firma Gottlieb Haase Sohne získala právo zprostředko
vat inzeráty 14. 6. 1842. Deutsches Literaturarchiv
Marbach a,m Neckar, Cot't a-Archiv, Vertrieb 1, Inseratenvermittlung fUr AZ.

6/

J. Hanousek, Die Stel1ung, s. 71-72.

7/

,Několik měsíců trvala polemika o politické ú1oz~ západních Slovanů, na níž se podíleli hlavně O. Hofken
a J . E. Vocel. Srv,. J. Kořalka, Palacký a Frankfurt

1840-1860: husitské bádání a politická pra~e. RT 6-7,
1984, s. 262, pozn. 84. - K. Sklenář, Jan Brazim Vocel,
zakladatel české archeologie. Praha 1981, s. 79-81.

8/

Celkový, i když ne zcela úplný přehled poskytuje .J.
Heidler, Čeohy a Rakousko v politických brožuráoh
předbřeznových. Praha 1920.

9/

J. Hanousek, Die Stellung, s. 74.

10/

Největší pobouření ve vídeňSkých Vládních místech bylo
zaznamenáno v březnu 184) a v listopadu 1844. E. Heyck,
Die Al.lgemeine Zeitung, s. 266-267.

11/

Např. J. Frankl, Marienbad, seine Heilquellen und Umgebungenj E. Hlawaczek, Geschichte von Karlsbad in medizinischer, topographischer und geselliger Beziehungj
L. Fleckles, Karlsbad, seine Gesundbrunnen und MineralbŠder in geschicht1icher, topographischer't- naturhistorischer und medizinischer Hinsicht dargestelitj
G. Schmelkes, Teplitz und seine Mineral-Quellen mit
besonderere RUcksicht aur ihren Vert als Heilmittelj
G. L. Sommer, Kaiser-Franzensbad bei Eger und seine
Umge bungen. Ein Handbuch fÚr Kurgas te, aj.

12/

První díl Palackého Dějin vyšel počátkem listopadu
18)6. Srv. J. F. Zaoek, Palacký: Historian as Scho1ar
and Nationalist. Studies in European History 5, Paris
1970, s. 55. Již 4. a 10. ll. 18)6 rozesílal. Palacký
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svazky s vEinováním. ANM, Františlilk Pa1a-cký, i.č. :10,
Kniha korespondenoe a jiných záznamů 1828-1842
(kart. 2).
1:1/

AZ, Č. 187, 6. 7. - 18:19. pří1., s. 1435.

14/

Tamtéž, Č. 278, 3. 10. 18:19, při1., s. 217:1-2175,
záznam v redakčním e~emp1áři na s. 217:1, Cot ta-Archiv ,
Marbach am Neckar.

15/

Tamtéž,

Č.

69, 10. :I. 1841,

16/

Tamtéž,

Č.

161, 10. 6. 1841,

přH.

, s. 1286.

17/

Tamtéž,

č.

178, 27. 6. 1841,

při1.

, s. 142:1.

18/

Tamtéž, Č. :1:1, 2. 2. 1842, pří1. , s. 26:1-264,
18. 2. 184:1, příl. , s. n6.

19/

Tamtéž, Č. 199, 18. 7. 1842, při1., s. 1591. (F. Palacký, tJber Forme1buohC3r; Der Mongo1en-Einf'a11 im
Jahre 1241); Č. 226, 14. 8. 1842, pří1., s~,1808
(B. Bolzano, Versuch einer objectiven BegriÍndung derLehre von der Zusammensetzung der Kraf'te). V prvním
případ~ oznamovali Kronberger a ~vnáč, že pub1ikace
lze dostat prostředniotvím všech knihkupeotví (duroh
a11e Buohhand1ungen), v případEi Bo1zana prostřednic
tvím všech solidníoh knihkupectví (durch &lle so1iden
Buchhand1ungen). Vydání nEimeokého překl.adu prvního
di1u Šaf'aříkových Slovanských starožitností inzeroval
lipský nakl.adate1 Yi1hel.m Enge1mann. AZ, Č. :1:16,
2. 12. 1842, příl., s. 2687.

20/

Na velice rozšířenou četbu augsburského denÍku v Praze
upozorni1i shodnEi J. Malý, Zpominky a úVahy starého
v1astence. In: Výbor drobných spisů Jakuba Ma1ého 2 ,
Praha 1876, s. 4:1:1; J. B. Pich1, Vlastenecké vzpomin~.
Ed. M. Hýsek, Praha 19:16, s. 78.

21/

Podrobný rozbor srv. J. Kořa1ka, Palacký a Frankfurt,
s. 260-265.
Ce1kovEi srv. J. Kořalka, Evropský zájem o husitství
a Frantilek Pa1aoký. UT 8, 1985, s. 207-2:18.

22/
2:1/

pří1.

, s. 551.

Č.

49,

"In Setre!'f' der Tschechen gestehe ich Hof'f'nungen gehegt zu haben. Meine Romantik trieb mich vor zebn
Jahnen, mich um die Hussiten zu kUmmem : ieh lemte
bohmisob, sammelte eine kl.eine bohmische Bibliothek
• • • ft , napsal P. de ~~rde r. 1853. P. de Lagarde,
Deutsche Scbrif'ten. Munohen 1924, s . 3:1 .

24/

AZ, č. 42~ 11.2. 1843, pfíl., s. 336.

25/

T~též, č. 154, 3. 6. 1843, příl., s. 1195; inzerát
byl znovu otištěn v č. 168, 17. 6. 1843, pří~., s.
1307.

26/

/G. KOlb/, Grar Thun uber die Stellung der Slaven in
Ungarn. AZ, č. 193, ·12. 7. 1843, příl., s. 1501 (autorství podle redakčního e~empláře, Cotta-Archiv,
Marbach am Neckar).

27/

1Z,

28/

Pražští knihkupci Wohl und Schalek nabízeli za sníženou cenu šest svazkú Osterreichische Nationalencrklopadie (tamtéž, č. 73, 14. 3. 1843, příl., s. 547);
J. G. Calve oznamoval 22, - ročník Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse, který vydal J. G.
Sommer (tamtéž, č. 293, 20. 10. 1843, přil., s. 2300);
u F. Ehrlicha v Praze bylo možné objednat třetí ročník
~~gnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag,
které vydal astronom K. Kreil, a navíc předcházející
dva svazky ročenky a další Kreilovy spisy; ve stejném
inzerátu Ehrlich uváděl spis hraběte J. Buquoye, Prodromus zu einer neuen, verbesserten Darstellungswe i se
der hahen analytischen Dynamik (tamtéž, č. 305, 1. ll.
1843, příl., s. 2395); jen o dva dny později ohlásil
J. G.• Calve, že_pražský obchodník F. Ch. Buscpbeck vydal spis Uber Bohmens Scharwollhandel und Industrie
vom Standpunkte der Production, Fabrication und Staatswirtschart (tamtéž, ě. 307, 3. ll. 1843, příl . , s.
2412); znovu Ehrlich přišel následujícího dne s oznámením knihy Die Lehre von tellurischen Dampre und v·on
der Circulation des Wassers unserer Erde, jejímž autorem byl okresní lékař A. F. p. Novák (tamtéž, č. 308,
4. ll. 1843, příl., s. 2420, i s čárkou v příjmení
autora) •

29/

Teprve prohlídka redakčního e3empláře AZ, Cotta-Archiv,
Marbach am Neckar, kde jsou zaznamenáni př!jemci honorářú, umo~~uje zjistit že Schuselka oznaČOVal své pří
spěvky nejen trojúhelníkem, ale i dvěma nebo třemi
hvězdičkami, a že tyto příspěvky jsou střídavě datovány z Vídně, Prahy, Českých Budějovic, ale také ·Von
der Donau·, ·Von der Leitha", wAus M8bren" aj.

30/

Seznam Vocelových příspěvků srv. K. Sklenář, Jan Erazim Vocel, s. 79-81, a v mé recenzi této knihy, RT 5,
1982, s. 356-357.

č. 272, 29.

9. 1843,

příl.,

s. 2131.
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J1/

J. V. Šimák, Po1emika s Schuse1kou r. 1844. LF 61,
19J4, s. 182-191; E. Maur, K předhistorii Obrazů
z okolí domažlického. MZK 20, 1984, s. 68. Určení
Černínova autorství je přesv~dčivé, zatimco označení
BYocel in PragR u přís~vka Die Vests1aven und ihre
Ank1ager v redakčnim e~empláři AZ znamená zřejmě pouze Vooe1ovo zprostředkování.

J2/

K tomu J. Kořa1ka, Palacký a Frankrurt, s. 261-27J.

JJ/

V orioiálnim zápise Výboru padesáti z 5. 4. 1848 JSou
navržená jména osob, které měly být pozvány z Rakouského oísařství aby Výbor padesáti doplnily, uvedena
v~t8inou s povolánim a místem bydliště: Bach, advokát
ve Vídni; Schu1er, archivář v Innsbrucku; Tychy, obchodník v Terstu - ale pak náSleduje Palacký, bez jakékoli bližší charakteristiky. Každý, kdo se v Německu
před r. 1848 zajímalo veřejué záležitosti a kdo četl
noviny, v~děl, že Palacký je známý a uznávaný historik.
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Jiří

K o ř a 1 k a

Die Bucher der Prager Ver1age im Augsburgischen Tageblatt
A11gemeine Zeitung vor dem Jahre 1848
Zusammentassung
Der bedeutende!e politische TagebIatt in MitteIeuropa
war in der ersten HaItte des 19. Jahrhunderts das TagebIatt
A1Igemeine Zeitung (der Herausgeber war die Pamilie CottaV~ter und Sohn). Die Allgemeine Zeitung war das einzige aus_
l~dische politische Tageblatt,das bis zum ~a~e I84§ regelmassig und in einer hohen Autlage in die Stadte des osterreichischen Kaisertums geliefert wurde. Die Zeitung wurde
in den Prager Buchhagdlungen B. Haase und J.G. CaIve verkautt."Es war auch moglich, die Anzeigen in dieser Zeitung
einzurucken. Hier wurden ~um Beispiel die in Osterreigh verbotenen Oppositionsbroschur~n bekanntgegeben. Das erhoht e
publizistisches Interesse tur die Westslawen. Die Polemiken um den PansIawismus und um den geographischen Umtang
der deutschen Nationalbew~gung im Jahre 1839-4Q widerspiegeIten sich auch in der haufigsten Insertionstatigkeit der
Prager Verlage und Buchhandlungen. Kronberger und Řivnáč
inserierten in diesem Tageblatt die Geschichte von Palacký ,
Mayreggs Buchhandlung inserierte die ~reissenkung des
D§utsch-bohmi~chen Worterbuches, Calve die Abhandlungen der
Koniglichen bohmischen Gesellschatt der Wissenschatten , es
.urden hier auch die ~. Bolzanos"Schritten inseriert. Der
Kunstverein und die Konigliche bo~ische Gesellschat t der
Wissenscha!ten zeigten hier seine o!tentIichen Konkurse
und Unternehmen ano Das Interesse tur die tschechische Literaturproduktion erreichte seinen Hohepunkt 1m Jahre 1843.
In diesem Jahr wurde hier die Geschichte von Palacký positiv
besprochen, besonderem Interesse ertreuten s!ch Hus und die
Hussiten, es wurde auch die Herausgabe der Koniginhoter Handschritt mit der Ubersetzugg ins Deutsche inseriert .
Seit dem Jahre 1843 uberwogen eher kritische, manchmal
auch teindIiche Materialien uber die tschechische Nationalbewegung (vor aIlem machte sich darum P. Schusselka verdient). In dem Inseratenteil der Zeitung wurde aber die
tsohechische Literatur weiter propagiert und bis zum Ende
des Jabres 1847 wurde die Verteidi~ der tschechischen
Sprach- und Kulturbestrebungen gefuhrt ~ machte sich
vor allem J.E. Voce1 und Graf Eugen Černín verdient) .
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František
SNAHY O

Č e r n

VYDÁvL'li

Ý

DIVADELNÍ LITERATURY

V ČESKÉ ňEČI V l.9. STOLETÍ

První divadel.ní te~ty v ěeské řeěi. převážn~ škol.ská
dramata humanistioká a . rerormaČní. byly knižně vydávány
už v 16. stol • . Ha

počátku

17. stol. vyšlo v krátkýoh inter-

va1eoh dokonoe něko1ik te~tů. Po poráioe českého povstání
v bitvě na Bílé hoře však hry v české řeči po téměř sto
padesát let nevyoházely. Určitou výjimkou byla pouze Historia kratochvilná o jednom selském paogolku •••• hra Tobiáše
Mouřenína z Litomyšl.e. zpraoovaná podle němeoké předlohy.
která vyšla poprvé v r. l.604 a pak znovu v mnoha vydáníoh.
Tento te~t byl. však ohápán spíše jako knížka l.idového čte
ní. ne jako divadelní te~t v pravém smyslu. l /
Teprve zhruba po sto padesáti 1eteoh od vydání poslednich českýoh divadelní oh te~tů se začala situaoe měnit.
Drobný tisk árií českého intermezza Zamilovaný ponoonej,
vydaný v Praze r. 1763. naznačoval. že v novýoh společen
skýoh a kulturních podminkáoh osvíoenské epoohy budou mít
v knižní produkoi své místo i divadelní te~ty v české ře
či. 2 ! Zcela programově pak tuto skuteěnost připomínal. Zebererův překlad KrUgerovy aktovky Herzog Mi ohl. • který vyšel v r. l.77l pod názvem Kníže Honzík.~/ V leteoh l.773 a
1777 byla znovu vydána i s tál.e popul.árn'i Ris toria o jednom
selském paoholku.
Editorem árií aeského intermezza, hraného patrně v
témže roce italskými pěvoi . ve staroměstském divadl.e v Kotoích. byl .faktor Johann Fitzky.

p~obící

v

tiskárn~ tf

aer-

ného orla vedle minoovny (Gedruokt beym sohwarzem Adl.er
neben der MUnz duroh Johann Fitzky. Faotorn).4/ Tento raktor běžn~ libreta a te~ty k~teokého divadla nevydával.. M~l.
k tomu tedy tentokrát zřejm~ zv1áštni důvody. že se věci
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uja1. Kníže Honzík vyše1 pak nák1adem Františka Augustina
HOchenbergera. Recenze v časopise Neue Literatur z r. 1772
zdůra zni 1a'-, že za přek1ad "děkuje Praha jedině snaze nak1adate10vě opatřiti národu divade1ní hru ve v1astním jazyku

jeho •• 5 /

zdá se nám však, že autor poznámky v Neue Litera-

tur, . s1oužíoí miaochodem k propagaci vyš1é knihy, Hochenbergerovy zás1uby · nadsadi1. skutečné zás1uby o přek1ad moh1i . bychom to

bohatě

do1ožit -

mě1

6

Jan Zeberer. / Oba vy-

davate1é však sympaticky posuzova1i projevy, které
s rodíoím se

českým

souzně1y

nepatři1i-1i vůbec

do

českých budite1ů.

tábora prvníoh
Větší

naciona1ismem,

české řeči

zájem o vydávání divade1ních her v

vyvsta1 v osmdesátýoh 1etech 18 • .sto1., kdy se v Praze zača10

formovat profesiona1ní divadlo v

vychází nejprve hra

Odběhlec

českém

jazyce. Tehdy

z lásky synovské,

Karlem Bullou, kterou se v nové

pře10žená

budově hraběcího

Nosticova

Národního divadla v lednu 1785 zahajovala zatím stá1e jen
~ečetná česká

profesionální divadelní

představení.

Z

časo

pisu Pragerb18tchen víme, že hru svým nák1adem vyda1i Karel
a Hynek Thámovi, kteří také obstara1i korakturu. 7 / Na titulní stránce je však uvedeno, že text vyšel ·u RosenmU11erových dědiců, za Jana Beránka, faktora". Tentýž údaj čteme
i na titu1ním listě dramatu Štěpán Fedynger ane b Sed~ská
vojna (1786) od Stephania ml. , které přeložil Václav Thám.
Zda i v tomto případě hru vydal vl~stním nák1adem , není
známo.
Textů

v

české řeči,

původních

prací i

přek1adů,

rychle

přibývalo. Josef Dobrovský v Geschicht. der bohmisohen Spra-

che und Literatur v r. 1792 napsal, že vznik10 už
sta

kusů,

domáoíoh praoí i

ž. v letech 1780-1795 bylo

přes

tři

přek1adů. / ·Václav · Thám tvrdí,
připraveno na tisíc textů. 9 /
8

Čeští buditelé měli na jedné straně zájem, aby hry vycháze-

ly

knižně,

na druhé

protože

straně

přispívaly

ke kultivaci

české řeči,

ale

se jejich vydávání i bránili, protože diva-

delní text byl cenný' provozním kapitálem divadla. Václav
ěes

Thám se dlouho obíral myšlenkou vydat základní fond

kých dramat~ckých textů, ale nakoneo tak neuěinil právě z
existenčních důvodů.

Svůj

záměr

odkládal se

zdůvodněním,

že "bylo by přece neodpovědné připravit podnikatele o jejich kapitál, který
Protože zájmy
oi,

převážily,

spočívá

v rukoPiSeOb".lO/

buditelů,

kteří

v divadle našli existen-

uchovalo se z konoe 18. stol. jen nemnoho

textů. Tak zejména Jan Ferdinand ze Schonfeldu vydal v r.

1786 Shakespearova Macbetha a Schillerovy Loupežníky v

pře

kladu Karla Hynka Tháma. U Jana Tomáše Hochenbergera na Malé Straně vyšla v r. 1789 Zimova hra Oldřich a Božena {snad
dokonce ve dvou VYdáníoh).ll/ Také Váolav

Matěj

Kramerius

vydával ěeské hry. V r. 1792 vydává svým nákladem České
Amazónky aneb Dívěí boj v Čechách pod správou rakyně Vlasty,
které podle HájkOVY kroniky napsal Prokop Šedivý. V r. 1819
vydal i Šedivého hru Pražští sládoi aneb Kubíěek dostane za
vyučenou.

Na vlastní útraty

autorů

vyšly

obě

brožurky

osvětlují

oí osvíoenskou konoepoi divadla, které považujeme za první
projevy novodobé

ěeské

divadelní teorie. Jde o práoi

~mt'je

Majobera Beitrag meiner Gedanken zur Bohmens Tbeaterepoche,
vydanou v r . 1784 v Klatovech, a o Šedivého překlad a úpravu Schillerovy stati Das Theater als eine moralisohe Anstalt
betrachtet, vydanou v Praze v r . 1793 pod názvem Krátké pojednání o 'užitku, který ustavičně stojící a dobře spořádané
divadlo způsobiti může . Na další česky knižně vydanou teoretickou publikaoi, Kaškova Divadelního ochotníka, se muselo
ěekat víoe nei půl století, až do poloviny ětyřicátýoh let

19. stol. Také tato

příručka

vyšla autorovým nákladem

(184S) . ProCesionální divadelní editorství se od poěátku
soustředovalo na divadelní texty.

Praha byla v druhé
středoevropskýoh měst,

polovině

18. stol. již jedním ze

v nichž se vydávalo nejvíce

textů

divadelních her. V tomto směru se mohla přiřadit k Vídni,
Lipsku, Berlínu, Mnichovu. 12 / Až na několik málo výjimek, .
o nichž jsme mluvili, šlo ~!ak o te~ty německé. Z předních
pražských knihtiskařů a nakladatelů neprojevilo hry v če
sk~ řeči nikdo záje~, Kdyby tu byla bývala větl! nakladatelská iniciativa, není vyloučeno, že by se podařilo při
mět více autorů k vydání jejich her.
V druhém desetiletí 19. stol. začíná divadelní tvorba
dvou ~elice plodných dramatiků, Jana Nepomuka Štěpánka a
Václava Klimenta Klicpery., .jej:iohž hry většinou dříve nebo
později vydházely knižně. Texty nyní nepočítaly jen s čte
náři, ale už i s českými divadelními ochotníky v mnoha mě
stech, kteří potřebovali pro svá představení vhodné hry .
Jan Nepomuk Štěpánek vydával v druhém deseHletí 19.
stol. své práce hlavně u Františka Jeřábka, který měl tiskárnu v klášteře sv. HaVla, a u Jana F. Fetterla (Vetterla')
z Wildenbrunnu v Dominikánské ulici. Štěpánkův text Přeno
cování v lese vyšel však v r. 1816 ·písmem pana Jana Ferdynanda z Šenfeldu". Přesný přehled o editorech Štěpánko
Vých her v tomto období ovšem zatím nenL13/
V letech 1820-1832 vycházely pak hry toho·to dramatika
pod názvem Divadlo od J. H. Štěpánka nákladem Bohumila Haase v Praze a po jeho smrti i péčí jeho dědioů. Edice dosáhla
16 svazků. Vlastním nákladem Štěpánek u firmy Bohumil Haase
a synové vydal v r. 182S svůj . překlad libreta Mozartovy opery Don Giovanni pod názvem Don Juan.
Tiskař a nakladatel Gottlieb Haase (Bohumil Háze, 176)- 1824), který měl mezi pražskými tiskaři na počátku 19. stol.
vůdčí postavení, se velice zas-loužilo vydávání české divadelní literatury, byt . se omezoval na dílo Jana Nepomuka Ště
pánka. Edice Štěpánkových her, kterou zahájil a v níž pokračovali jeho dědicové, byla výzaamným činem, který vítala široká česká veřejnost. Podnikatel na knihách tohoto populárního obrozeneckého autora jistě netratil. Důležité bylo i

to, že ná~ad nenesl autor, ale nak1adate1. Není však vyloučeno - ano,

je to velmi pravděpodobné - že ranější te~

ty, které Štěpánek vydával u jiných na~adate1ů, si musel
sám finančně zajištovat.
Nak1adate1 Haase nechával do každého svazku Štěpánko
vých her
jící

pořídit

určitý

výjev

jako frontispice
některé

z her

původní

rytinku zobrazu-

přís1ušnéhq

svazku. Tyto

dobové rytiny pražské provenience, práce J. Kroupy, A. Gareise, J. Berg1era, nelze sice chápat jako autentická svě
českýoh

dectví o konkrétních

inscenacíoh, ale jejich doku-

mentární ~ena je přesto značná, protože vystihují soudobé
divade1ní konvence vážných i veseloherních

žánrů.

dů1ežité

českého

ikonografické prameny pro poznání

Jsou to
profe-

sionálního pražského divadla tím spíše, že obrazová dokumentace divad1a obrozenecké doby je velice chudá.
Václav K1iment K1iopera, působící v letech své největ
ší dramatické aktivity v Hradci Králové, tisk1

sv~

práce

sice u krá1ovéhradeokého nak1adate1e Jana Hostivíta Pospí-

~le

šila,

vydával je na vlastní

tech 1820-1822 ve

čtyřech

ná~ad.14/

Tak vyšlo v le-

svazoích Divadlo K1icperovo. Také

Almanachy dramatickýoh her, kterých bylo v letech 1825-1830
vydáno oe1kem šest, musel si K1icpera vydávat - až na druhý
svazek - na vlastní

ná~ad.

Autor se též musel starat o od-

byt. (V některý oh případech mu však Pospíšil v distribuci
pomába1.)1 5 / Kromě toho ?yda1 K1icpera i řadu divade1ních
te~t~ jednotlivě.

hlavně tím,

snad i

O edice jeho her se Pospíšil z.slouti1

že je ve své královéhradecké tiská .rně dobře a

levně vytis~.

Opatrnost Pospíšilovu lze si

vysvět

lit i známou skutečností, že o K1ioperovy hry, počítající
s náročnějšími čtenáři či diváky, byl menší zájem neJ o jiné texty či přek1ady.
V této souvislosti je třeba připomenout, že K1iopera
jeden <Sas zoe1a záměrně své, hry nevydával. V dopise Jaroslavu PospíH1ovi z 6. 3. 1835 K1iopera říká·:

ft • • •

Dokud se
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vedení českých her na divadle stavovském prospěi§něJi nezmě
ní, ••• žádnou práci dramatickou tiskem nevydám. Co jednou
ve skladu k dostání, to si divadl~ za cár peněz koupí a nemilosrdně, ba zlobyplně .to zpoličkuje, aniž "to možná mnou
zameziti ••• Takt mi ov~em nic jiného nezbývá, než abych jako lakomý nábytek svůj hlídal, ve schránkách ho maje uzavřený. "16/
.
Z ostatních tisků Pospíšilovy tiskárny uvedme jei§tě
Raymannovy Sed1ské námluvy (1819), Turinského ADgelinu (1821, 1840), MoHerova Bezděčného lékaře (1825) v pře
kladu M. J. Sychry a Turinského Virginii (1841).
V r . 1826 vydal Jan Hostivít Pospíšil Chmelenského li.
brato Škroupovy opery Dráteník, Na titulní stránce textu se
dovídáme, že hra vychází "u Veroniky ovdovělé Šo11ové vedením Jana H. Pospíšila". Titul vyšel tedy v roce, kdy
Pospíšil, toužící založit pobočný závod v Praze, stal vedoucím závodu pražské knih tiskařky Veroniky Šo11ové (Schol1ové), který pak v r. 1828 koupil a znovuzřídil.
Také Jan Hostivít Pospíšil (1785-1868) mělo vydávání
české divadelní literatury veliké záSluhy. Klicperovi podal
pomocnou ruku. Oporu poskytl i několika menším autorům a
překladatelům. V r. 1842 převzal pražskou pobočku Pospíšilovy r ·irmy Jaroslav Pospíšil (1812-1889), syn Jana Hostivlta,
který poskytoval českým divadelním snahám ještě větší oporu
než jeho oteo. Jan Hostivít Pospíšil uzavíral svoji dlouholetou nakladatelskou činnost v Hradci Králové. V tu dobu se
již vydávání divadelních textů nevěnoval.
Velmi významnými vydavateli her v české řeči byli v
Praze v letech dvaoátých a třioátých také Josefa F~tterlová
(Vetterlová) z Yildenbrunnu, vdova po tiskaři Janu F. Fetterlovi (Vetterlovi) z YildenbruDDu, vlastnící tzv. Arcibiskupskou tiskárnu, a Václav Špinka, bývalý .bohosloveo, vzdě
laný člověk, který závod za ovdovělou Fetterlovou vedl (měl
i funkci korektora) a později se s ní i oženil. 17/ Zájem o
např.

.e
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divadeln í

~iteraturu

v aeské

řeai

poailovala u obou

mo~á

i uraitá tradioe podniku, protože J. F. Fetter~ z Yildenbrunnu vyd'va~ kdysi i hry J. N. Št~pánka. Nakladatelský
a

tiskařský

podnik Fetterlové, fUDgujíoí

doaasn~

i pod

Špinkovým jménem, posloužil velmi divadelním snahám Tylovy
generaoe, která vstupovala do aeského
počátku třioátýoh

veřejného . .života

na

let .

J. K. Ty~ ohtěl už v r. 1834 vydávat Bibliotéku divadelníoh h er

p~odníoh

l izovaný až po

i

přeloženýoh. l81

několika ~eteoh,

bezděčně

Jeho projekt, reanavazoval na sna -

hy Y'olava Tháma z doby o pdl století ~adií. Místo Tylovy
Bibliot éky divadelníoh her začaliviak v r. 1 836 vydáva t
Výbor divadelníoh her zahranianíoh V. Filípek a K. PUner.
Pon~vad ž

s e ale jejioh energie záhy vyaerpala, ujal se této

s bírky Tyl, který ji zm~nil v edioi nazvanou Česká Thali~.
V této sbíroe

původníoh

i

přeloženýoh

her, vydávané v le-

teoh ~834-~840, .vyšlo nákladem Špinkovým pět svazků. Slibně
r ozvíjený podnik ztroskotal jeho smrtí.
V edioi Česká Thalia vyšel Deinhardtsteinův Jan Saohs
př eložený Tylem a Tylova hra Nalezeneo (sv. 1), Tyl~ Čest

mír ( s v. 2), Raupaohova veselohra Pašerové v Tylově přetlu
moaení, veselohra Dva přátelé a jediný kabát, kterou podle
Castelliho napsal J. Prooházka (sv. 3), Topferova veselohra
Dobrý ton, přeložená J. Prooházkou, a Ženskýoh se štítí,
přeložená K. PUnerem (sv. 4), a koneaně činohra Matka a doe-

ra, kterou d~e Topfera napsal J.K. Tyl, jakož i . veselohra
Láska v nárožním

domě,

rona a Cosmara (sv.
knižní soubor

Tylova práoe

5).191

různý oh autorů

V aroibiskupské

vytvořená

Tato edioe
vydaný v

tiskárně,

která

podle Calde-

představuje

první

české řeai.
patřila Josefě

Fetter-

lové (Vetterlov'~-Špinkové, byly vytUtěny i čtyři S1Jazky
Sebraný oh

spisů

J. K. Tyla, které za redakoe autorovy vyšly

v le t eoh 1844-1845. Divadelní

~ry

Tylovy Však tento soubor

neobsahoval. Sebrané spisy byly vydávány nákladem inž. Ne-

vole a Kazdy a za
svědčí

o

Tylově

přispění

vztahu

Jana pernera,20/ I tato edice

právě

k této pražské

knihtiskárně

a nakladatelství,
V témže podniku vy~ly knižně např, též Maoháčkovi Ženichové (1826), překlad MU1lnerovy Viny (1827), Macháčkův
převod Schillerovy Panny Orleánské (1838), Tomsův překlad

Kornerovy truchlohry Miku1á~ hrabě Zrinský (1838), Štěpán
kovo přetlumočení Iff1andova Zločinu ze otižádosti (1839)
a

Rau~ohovy fra~ky Zapečetěný mě~tanosta

(1844),

Divadelní editorství v podniku Josefiny Vetter10vé a
Václava Špinky nebyla pouze epizodou v jeho činnosti, Jeho
produkoe velmi prospívala soudobým
hám, Máme tu

00 činit

dev~ím divadelníků

Ve

českým

se zapomenutou

divadelním sna-

ediční

základnou

pře

ty10vské generace,

čtyřioátých

letech nakladatelé z profese od vydává-

ní českých textů kupodivu ustupují. České hry vydávají pře
vážně

soukromníoi, Jejioh ediční činnaat je možno považovat

za projev

občanské vyspělosti

i za

svědectví vzrůstajíc í

životní úrovně části české inteligence, K velkému edičnímu
podniku se zvedne

su~ický statkář

JUDr, Josef Ambrož Gabriel

(1820-1880), který v letech 1847-1850 vydá 11 svazků Dramatických

spisů

V, K, K1ioperJ,21/ Šlo ó první pokus

vyda t drama tické dílo

českého

souborně

drama Hka, Tylovo drama Krva-

vý soud aneb Kuthobor~tí bavíři vydává svým nákladem v břez
nu 1848, jako první neoenzurovanou knihu v Rakousku, dr, A,
Viták,22/

Franti~ek

Turinský v témže roce svým nákladem zve-

řejĎuje své star~í drama Pražané v roku 1648, R, 1849 vyšlo

nákladem dr, Gabriela Tylovo drama Jan Hus, Také Kaškova
kniha Divadelní ochotník vychází v r, 1845 autorovým nákladem (tisk a sklad Jaroslava Pospí~ila), V komisi u Kronbergera a Řivnáče vyohází v r, 1847 Douohův překlad Shakespearovy tragédie Romeo a Julie,
U profesionálníOh nakladatelů objeví se v tuto dobu
jen málo podstatnějších divadelních textů, PřipomeĎme a1e-
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spoĎ hru Věnoeslava Aloysia Svobody Karel Skreta, malíř

(1841), kterou vydal nakladatel Martin Neureutter, TYlovu
hru Pražská

děvečka

a venkovský tovaryš aneb

Paličova

dce-

ra, jejíž první vydání vyšlo v r. 1847 z Jaroslava Pospíšila, a Mikovcovu Záhubu rodu Přemyslovského (1851), vydanou týmž

nakladatele~.

Tylův

ho almanaohu (z r. 1841) se

projekt vlastního dramatioképrosadit. 23 /

nepodařilo

Koncem listopadu ,1849 se objevila v tisku zpráva, že
se má obnóvit vydávání Tylových sebraných
Autor této studie
řit,

že

určování

oht~l

nakladatele

SPisů. 24 /

by se však na tomto
některých tisků

místě svě

době české 

v

h o národního obrození je velice svízelné. Za nakladatele
v t éto práoi považujeme vždy osobu (případně podnik), která je

výslovně

v této runkoi uvedena na titulní

bo jde-li o osobu, jejíž podíl na knize je

straně,

vyjádřen

ne-

slovy ,

že kniha vyšla u ní (např. ·u Josery Vetterlové z Yildenbrunnu"). Je-li na titulní straně uveden pouze tiskař ("ti skem", ·vytištěno" atp.), je možno se domnívat, že vydavatelem byl sám autor
padě zřejmě

jehož podíl byl jen
l ze

či nějaký

pouze zcela

bezpečně určit

jeho

přízniveo.

výjimečně může

nepřesně

V tomto

pří

jít o vydavatele,

rormulován. U takovýoh

tisků

osobu vydavatele, tj. subjekt, který

jejich vydání rinanooval, pouze tehdy, máme-li pro to -

ja-

ko např. v př ípadu Odběhloe z lás,k y synovské - přesvědčivé
písemné

svědeotví.

Není
dotkli

t~

náhoda, že jsme se zatím v našem pfehledu ne-

honorářové

otázky.

Honoráře

za vydávání divadelníoh

her se totiž v tuto dobu, pokud naše vědomosti sahají, nevypláoely. Hry, které vyoházely nákladem autora, byly pak
spíše ztrátovou záležitostí. V takových

případech

honorá-

řem výjimečně mohl být zisk z prodeje knih, obnos v iádném

případě

vysoký. Nakladatelé sami pak autorům za vydání hry,
pokud je nám známo, neplatili. V. K. Klicpe~ v dopise J.
A. Gabrielovi v polovině čtyřicátýoh let si postěžoval:
•
za viecky své kni:lky ani plíšku nedostav ••••• 25 /
Není viak vyloučeno, ~e v některýoh případech nakladatel
přeo jen svého autora honoroval. Předpokládáme to alespoĎ.
Přímé doklady pro to nemáme. Je pravděpodobné, že alespoĎ
dr. J. A. Gabriel, který se ujal vydávání Klioperovýoh sebranýoh spis~, určitý honorář dramatikovi přeo jen určil. 26/
TaDtiémy za insoenaci hry se tehdy je!tě neplatily .

Za bachovské reakce, v letech padesátých, začíná v Praze vycházet soubor dramatického díla Williama Shakespeara,
o který se zasloužili praoovníoi soustředění kolem Časopisu
Českého lIIWIea.
První svazek vyJel v r. 1854 a poslední - vydání totiž
vázlo - v r. 1872. Soubor her W. Shakespeara vycházel nákladem Musea království Českého v Praze v komisi u F. Řivnáče.
Mezi .editory divadelních text~ v české řeči vstoupila
tu poprvé instituoe národního významu, protože tak velký
ediční projekt by tehdy _byl nad možnosti přek1adatel~ i nakladateld z proCese. Instituoe vydávaly v!ak v 19. stol.
divadelní .literaturu pouzé výjimečně. V r. 1868 vy!ly "nákladem slavnostního výboru ft Sboru_ pro zřízení českého Národnfbo divadla HoCovy Dějiny . velikého národního divadla v Praze od prvníoh počátk~ až do kladení základního kamena .
R.- 1880 ·péČí a nákladem" Umělecké besedy byla vydána kniha
Národ sobě, List pamětní. (Tisk tohoto Listu pamětního obstarala zdarma tiskárna Politiky v Praze.) A konečně vr.
1895 vy!1y nákladem Divadelního odboru Národopisné výstavy
českoslovanské Příspěvky k dějinám českého divadla , které
redigoval Jan Ladecký (knihtiskárna B. Grunda a V. Svatoně
na Královskýoh Vinohradeoh ).

V padesátýoh leteoh - na samém sklonku Tylova života zamýšlel vydávat Tylovy sebrané spisy nakladatel Ignáo Leopold Kober (1825-1866), který však původně ze svého projektu divadelní
až po

Tylově

te~ty VYlouěil. 27/

K realizaoi projektu došlo

smrti. Avšak v prvním, druhém i

třetím

pokusu

Kobrova nakladatelství o Tylovy sebrané spisy divadelní hry
ohybějí.

brově

Na

ně

se dostane teprve v leteob 1899-1902 v Ko-

ilustrované edioi nazvané Josefa Kaj. Tyla sebrané

spisy. To však už nebyl první pokus o vydání
Tylovýcb divadelních her.

Kobrův

většího poětu

podnik totiž

předběhl

praž-

ský nakladatel Alois Hynek edicí Spisy Josefa Kajetána Tyla,
která vycházela za redakoe J. L. Turnovského v letech 1888_1892. 28 /
Zásluhy Kobra a jebo

dědic~

o poznání J. K. Tyla byly

nioméně

veliké. V několikerýob pokuseob o vydání jebo díla
zveřejnili i oelou řadu jeho Rdivadelních próz R• Kromě toho

nákladem Kobra a Markgrafa v r. 1859 vyšla Filípkova monografie Jos. Kaj. Tyl, jeho snažení a

p~obení,

první

ěeská

knižní monografie o českém umělci ~bec. V r. 1881 jeho dě
dioové též vydali - už bez spojení s Markgrafe. - Turnovskébo monografii O životě a působení Josefa Kaj. Tyla.
Díky podnikavosti a zájmu Kobrovu dostal se ke ětenářům
v leteoh 1862-1864 také devítisvazkový soubor Spisy Váol.
Klim. Klicpery. Jeho

dědioové

se ke Klicperovi vrátili

ětyř

svazkovou edicí Vybrané spisy Václava Klimenta Klicpery,
která vyšla za redakce J.V. Nováka v letech 1899-1900. 29 /
Zásluhou Kobrovou v r. 1855 vyšel též poprvé v ěeské
řeči

- v překladu Josefa Jiřího Kolára - Goetbův Faust.
V r. 1851 zaěal Jaroslav Pospíšil vydávat v Praze Diva-

delní bibliotéku, edioi divadelních te~t~ domáoícb i překla
dů, y níž navázal na starší pokus Tylův u nakladatele Špin-

ky.

(R.

1854 v ní poprvé ~beo vyohází tiskem TYlova báchor-

ka Strakonioký dudák anebo Hody divých žen.) V leteoh šedesátýoh, kdy dochází v souvislosti s celkovým vzmaoh~m národ-

460

českého

ního života i k prudkému rozvoji

divadla profesio-

nálního a ochotnického, vydává (od r. 1864) edici Divadelní ochotník Josef Mikuláš Boleslavský. Jeho zásluhou vznikl
v r. 1867 i první
divadelníoh

textů

český

divadelní

časopis.

Podobných edic

vzniklo v dalších desetiletíoh
působící

kolik. Nakladatel Mamert Knapp,

v

ještě ně

Karlině,

vydá-

val Ochotnické divadlo a Ignác Leopold Kober (vlastně jeho
dědicové) Sbírku spisů dramatickýoh. V poslední~

letí

i9.

dvaceti-

stol. přišel nakladatel František Šimáček s edicí

Repertoár

českých

divadel a

kromě

toho

zařazoval

texty i do své Kabinetní knihovny . Tímto
vytvořila

široká textová základna pro

způsobem

české

divadelní
se rychle

profesionální

a ochotnické divadlo. Co chvíli se na kniŽDím trhu objeVila
-

někdy

i v dokonalé grafioké a polygrafické

podobě

-

něja

ká divadelní hra. Zásluhy Jaroslava Pospíšila, Josefa Mikuláše Boleslavského, Mamerta Knoppa, Ignáce Leopolda Kobra
(a jeho dědiců) a Františka Šimáčka byly skutečně veliké.
Výjimečně

Tak

např.

tiskli divadelní hry i

Bozděchova

jiní nakladatelé.

Zkouška státníkova byla vydána v r.

1874 knihkupectvím dr. Grégra

a

F. Dattla v Praze. Alois

Jirásek vydával od devadesátých let své hry u svého naklada,tele Jana Otty. U Otty

např.

vyHo i první vydání Maryši

bratří Mrštíků (1894). Výjimečně vydávaly divadelní hry i

divadelní časopisy. (Např. Šteohovy Maloměstské tradice vyšly knižn~ v r. 1888 nákladem České Thalie.) V druhé polovině

19. stol. se už pouze

zřídka

na knižním trhu objevovaly

hry vydané nákladem autora.
V druhé

polOVině

19. stol., jak jsme Již

lovali pražští nakladatelé o vydání

spisů

Tyla a Václava Klimenta Klicpery. V poslední
tí objevily se též snahy

pořádat

pověděli,

usi-

Josefa Kajetána
třetině

stole-

souborná vydáni her Jiných

drama tiků. Tak např. nákladem Františka Šimáčka vychází edice Dramatická díla Josefa Jiřího Kolára a nákladem Jaroslava
Pospíšila Divadelní hry Ferd. F. Šamberka {dokončeny počát-
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kam 20. stol.
třetině

V poslední
dostávají i

19. stol. se na knihkupecké pulty

první tituly divadelní memoárové 1iteratury.3 0 /
později

Pro1og k edicím této

četby tvoří

tak oblíbené

Diva-

delní táčky Jana Nerudy vydané nákladem knihkupectví dr.
paměti

Grégra a F. Datt1a v r. 1881. Objevují se

J. L. Tur-

novského (např . Z potulného života hereckého. Praha 1882;
Putování po vlasti. Praha 1883), Elišky Peškové (Zápisky
herečky. Praha 1886), Jiřího Bittnera (Z mých pamětí.

Pra-

ha 1894), divadelního ředitele Františka Pokorného (Vzpomínkya upomínky. Praha 1895),Josefa Šmaby (Z měst a vesnic.
Reminiscence. Praha 1901). Divadelní paměti vydávají různí
nakladatelé. Tak

např.

Turnovského knihu Z potulného života

hereckého vydal Jaroslav Pospíšil, Pokorného vzpomínání dr r
Václav Řezníček (tisk a papír Aloise Viesnera v Praze) a
Šmahovy memoáry Z měst a vesnic E. Yein1'urter (tisk knihtiskárna Antonína Kasalého v Dačicích).
K

otevření

Národního divadla v Praze byla

připravena

první česká reprezentativní divadelní publikace, . která byla
dobře

mimořádnými

srovnatelná s podobnými

polygrafickými

výrobky např. vídeňSkými, lipskými nebo pařížskými. Knihu
Františka Adolfa Šuberta Národní divadlo v Praze, Dějiny
dokončená

jeho i stavba

ft

zřízení

jménem Sbora pro

Národního

divadla v Praze" vydal J. Otto. Je to Jedna z prvních velkých publikaoí
a na

počátku

největšího českého

nakladatele na konci 19.

20. stol. Na titulním

listě

je jako rok vydání

uveden rok 1881, tedy rok plánovanéhO otevřeni Národního divadla, avšak ve

skutečnosti

žitosti definitivního
Náročnou

nou v

Ottově

dílo vyšlo až v r . 1883 u

otevření

budovy.

plastickou vazbu pro tuto publikaci,
tiskárně,

pořídila

pražská

Spott, takže i po této s trán'ce šlo o
řádný.

Ještě

boval i

takovou

krátoe

předtím,

náročnou

.

příle

knihařská

ediční čin

.

vytiště

firma J.

zcela mimo-

když pražští nakladatelé

vazbu , obraceli se

např.

potře-

na lipSké
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knihvazaČ8. Tak např. vazbu Ne rudový ch Písní kosmických

(1878), vydaných nákladem knibkupectví dr. Grégra a F. Dattla, pořídilo Bucbbinderau Hubel und Denk, Leipzig.
Reprezentativní publikace přiná~e1a v úvodu stručný
nástin českého divadelního vývoje od konce 18. stol. Poznávání minulosti českého divadla přispěoha1i však v tu dobu
na pomoc i dva přední němečtí pražští nakladatelé. V r.
lB77 vyšel u nakladatele Carla Bel1manna spis Leo Blase
(Karla Sabiny) Das Theater und Drama in ' Bohmen bis zum Anfange des XIX. Jahrbw:iderts. Dílo klíčového" významu, tří
'svazkové Geschichte des Prager Theaters Oscara Teubera, vydal pak v letech 1883-1888 knibtiskař a nakladatel A. Haase.
Různé společenSké zábavy a také ~antány vyvolaly v posledni třetině 19. stol. potřebu edio s'oének, výstupů, písni atd., a to nejen pro zábavy mě~tanské, ale už i dělnic
ké. Této potřeb~ vycházelo vstříc několik nakladate1ů. 31 /
Stručný pohled, který jsme se pokusili vytvořit, vede
nás k závěru, že nakladatelé, především tiskaři a nakladatelé pražští, věnovali divadelní literatuře v české řeči
od konce 18. stol. pozornost. Zájem o tento druh knižni produkce ustavičně stoupal. Kromě toho produkci nakladatelů z
profese až do poloviny 19. stol. často doplĎova1y knihy vydávané vlastním nákladem autorů. Zcela výjimečně se v druhé
polOVině 19. stol. objevovaly na knižním trbu knihy, jejichž
výrobní náklady kryly národní instituce. Nakladatelský zájem
o divadelní literaturu v české řeči odpovídal místu divadla
v životě české společnosti.
Vydavatelé po celou dobu preferovali divadelní bry, o
něž byl nejen stoupající čtenářský zájem, ale kt.eré potřebo
valo i rozvíjející ' se české profesioná1ni a o'c hotnické divadlo. Ve stínu této mohutné pr~ukce stála ostatní divadelní literatura. Vydávání českých divadelních her jevilo se
mnoha p'o dnika te1ům jako obchodně výhodné podnikání.
Vydavateli českých divadelních te~tů byli převážně na-
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k1adatelé a knih tiskaři

české

národnosti, nebo podnikatelé

stOjíoí, jako Bohumil Haase, na rozmezí mezi českým a ně
společenstvím.

meckým národním

V

národnostně

komplikovaném

pražském prostředí lze ostatně v některých připadech těžko
určit

národnost.
Činnost nak1adatelů divadelní literatury zůstávala

zatím stranou zájmu

historiků

vade1ní literatura a

předevlím

dEljin

českého

divadla,

ač

di-

edioe her jsou velice význam-

ným .faktorem každé divadelní epochy moderní doby. Moje studie je jen první mapou rozsáhlého teréuu, kterou další výzkum

jistě upřesní.
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František Č e r n Ý
Bestrebungen um Herausgabe der Theaterliteratur in der
tschechiscnen Sprache im 19. Jahrhundert
Zusammentassung
Der Beitrag gibt eine Ubersicht der 1m Laufe des 19.
Jahrhunderts herausgegebenen tschechiscnen Theaterliteratur
in Prag. Die ersten Theatertexte wurden schon am Ende des
18. Jahrhunderts herausgegeben, aber erst die ersten Jahreszehnte des 19. Jahrhunderts bedeuteten in dieser Hinsicht
eine wirkliche Entwicklung. Ries geschah im Zusammenhang
mit der Entstehung des ursprunglichen tschechischen dr§matischen Scha!!ens , Das Interesse der Leserwelt untetstutzte
die Entwicklung dieser Bychproduktion. Bis in die Hal!te
des 19. Jahrhugderts erganzten die Produktion der Beru!sverleger die Bucher, die 1m Selbstverlag der Autoren herausgegeben wurden. Um die Werbung der Theaterliteratur machte
sich vor allem der Bohumil Haase-Betr1eb verd1ent. Haase
verlegte viele Werke von Johann Nepomuk Štěpánek und Kliment Klicpera. Die Tyls Werke verlegte vor allem die Buchdruckerei Fetterl. Se1t der zweiten Haltte .des 19. Jahrhunderts wurden auch solche Sp1ele herausgegeben, deren Verlag die nationalen Institutionen (Nationalmuseum usw.) deckten. Das InteresseHdes Verlegers entsprach dem Interesse
der Gesel1scha!t tur die Theaterliteratur in dieser Zeit.
Dieses Interesse unterstutzte nicht nur das Berutstheater,
sondem auch das Amateurtheater. Die Theaterliteratur bi1dete den Grund der e1genen Tat1gkeit ~es Amateurtheaters .
D!e 'Herausgabe d1eser Literatur war tur die Ver1eger sehr
gunstig. Das zeigte sich vor allem in den letzten Jahrzehnten des *9. Jahrhunderts: Die Au!lagen und die Zahl der
Verlagshauser, die diese Literatur herausgaben, st1egen ano
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TISKOVÝCH PRAci PRO PRAŽSKOU OBEC

V. LETECH 1871 -

1900

Zakázky různých prací, stejně jako dodávky nezbytného
materiálu pro potřeby města a městských úřadů, zajištovala
pražská

městská

rada systémem

pravidelně či příležitostně

vypisovaných veřejných konkursů, ,jichž se účastnily různé
pražské firmy. · Stejn~ způsobem zadávala i zhotovení tzv.
tiskových prací, jimiž se
tiskopisů

od

rozumělo vytištění

úředních papírů

tabulek, brožur, pravidelných
a mnohých jiných

tisků.

celé škály

až po lístky na lanovou dráhu,
či příležitostných

Práce byly

určeny

publikací

pro všechny magi-

strá tní úřady, ústavy pod správou města (škOly, zaopatřova
cí ús tavy apod.) a měs ts k ou s ta tis tickou kan c el ář . S tra!lOU
zůstávaly městské ústavy s vlastním statutem a samosprávou

( ~ěstská spořitelna, pojištovna, obecní plynárny, elektric~

ké drá hy, tržnice, jatky), které se při zad á vání t is k ový ch

řídily

prací

svými,

především finančními

Konkursu se mohla

zúčastnit

zájmy . l /

každá tiskárna, která se

podrobila vypsaným podmínkám a ceníku prací a složila ve
stanovené lhůtě předepsanou finanční zálohu 250 zl.

(od r.

1 9 00 500 K). Způsob, jakým toto konkursní řízení, zprvu každoroční,

od poloviny osmdesátých let v třílet ý ch intervalech,

probíhalo , se v

průběhu

sledovaného období v

nil: na sklonku smluvního období

zásadě

hospodářský úřad

nemě

magistrá-

tu písemně upozornil městskou radu, že vyprší lhůta pro do2
tiskových zakázek. / Na základě toho městská rada vy_

dává n í

bídla hospodářský úřad a od r. 1877 také statistickou kancelá ř k vypracování nových podmínek (tzv . ~minek) a ceníku

pra cí. Ceník byl obvykle sestaven podle cen, za

něž

se v u-

plynulém období tiskové práce platily , tzn. jestliže šel dodavat e l

t i skový c h prací pod základní cenu nebo nad ni, byl

4ó8

cená~ přizpůsoben

jeho
ré k

němu připojily

schválení

~ávrh

ceník pro další rok.

střednictvím městské účtárny

a zainteresovaných

kte-

připomínky, . předložen

své návrhy a

městské radě.

byl pro-

úřadů,

ke

Po schválení definitivní verze bylo

vypsáno veřejné konkursní (v dobové termino19gii ofertní)
řízení.

Vyhláška o

pražs~é

listy,

něm

české

byla

vyvěšena

německé,

i

na :-adnici a

přinesly opakovaně

přední

Z až J

inzer~ty. Zvlášt byl obvykle o konkursu vyrozuměn ještě do-

savadní dodavatel tiskových prací a od devadesátých let po
písemném protestu, že práce pro obec jsou zadávány

firmě,3/

jediné

i grémium

knihtiskařů

a

písmolijců

téměř

v Praze.

Každý zájemce se s výminkami a ceníkem ~ohl seznámit na místě

v

hospodářSkém úřadu

se mu dostalo

nebo ve

~tatistické kanceláři,

případného vysvětlení,

nebo

později

kde

si mohl

rozmnožený e3emplář výminek a ceniku zakoupit. Došlé nabídky byly

nejdříve

předloženy městské účtá~ě,

základě

vypracovala podrobný

přehled

která na jejich

nabízených cen a porov-

nala je jak mezi sebou, tak se "základními cenami" vypracohospodářským úřadem.

vanými

lář připojil

se její

své

ředitel,

U prací pro statistickou kance-

vyjádření opřené

o názor statistické komi-

kterým byl ·po celé sledované období Josef

Erben. Poté byly nabídky
projednání a schválení
ské rady z r. 1882 se

hospodářským úřadem předloženy

městské radě.
měly ještě

Podle rozhodnutí

předtím předložit

k posou-

městská

rada ob-

zení zvláštní tiskové komisi, jejíž návrhy
přijala

vykle

k

měst

a schválila. S vybraným

uchazečem

o dodávání

tiskových prací pak byla pro dané období sepsána smlouva,
vytyčující
úřadu

byl

práva i povinnosti obou stran, a poplatkovému
sdělen

pravděpodobný finanční

objem smluvéných

prací.
Na konci sedesátých let a v první

polovině

sedmdesátých

let byl takřka bezkonkurenčním dodavatelem . tiskových prací
ITynek-Ignaz Fuchs, který se do konkursů hlásil bud jakO - jediný zájemce,4/ nebo mu jako

zl~šenému

dodavateli byla dána
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přednos t před

jiným

uchazečem. 5/

cimi cenami se tak'

průbě žně

se zV'.f ;htj i-

řídil hospodářský dřad při

sestavov~ni

Jeho

ceníku tiskových prací pro další konkurs. Teprve v r. 1874
(za!<ázka pro r. 1875) byla dána přednost poprvé se ucházející

firmě

Bohemia, jejíž

Fuchsem i dalš ím
V

příštím

nabizen~

uchazečem

sro~~áni

ceny byly ve

J, B. Pichlem

výrazně

s

nižš i. 6/

roce se však Fuchs postavil proti :Sohemii a J. R.

Vilímkovi s nejnižšími cenami, a proto mu byla na návrh
hospodářské

!<:omise proti

vůli

s ta tis tické komise, která

poukazovala na kvalitní a levné tisky 'Bohemia pro sta tistickou

kancelář,

zadána celá zaká:o:ka, 71

jedinému zájemci byla
byl

opět přizpůsoben

svěřena

ceník.

BI

i

stejně

tak mu ja;<o

pro rok další a jeho cenám

Na konci r. 1877 se však poprvé objevuje v konkursu
Wilhelm-Vilém Nagel,
ších

pět

let

přebírá

obec i statistickou

představitel

firmy Politik, a na dal-

veškeré zakázky tiskových pra.ci pro
kancelář,

a to jak pro své ceny, tali:

pro kvalitní práci, s niž byl spokojen především ředitel
kanceláře Erben. 91 Nagelovy nízl<é ceny a jim

statistické

přizpůsobovaný

k tomu, že do

sazebník vypisovaných cen pak nakonec vedly
konkursů

pro léta 1881 a 1882 se hlásila pou-

ze sama firma Politik. Teprve v dalším konkursu pro r. l88J
se vedle Poli tik objevuje s nabídkou tiskárna Aloise lfiesnera, jehož ješ tě nižší ceny a ukázka kvali tní práce (pře
devším pro statistickou kancelář) ve~ly znalce ze sboru
obecních starších knihkupce

Bedřicha

Stýbla a

knih~~pce

Františka. Kytku k návrhu, aby se práce zadaly jemu.
rada však rozhodla celou zakázku

če,lOI

rozdělit

a to tak, že práce pro statistickou

pokládaných 1 JOO zl. celkem
práce za

předpol<ládaných

měl

Něstská

mezi oba uchaze-

kancelář

za

před

dodávat Wiesner a ostatní

7 000 zl, firma Poli tik, 111

Proč

tak stalo, ne objasňuje ani zápis z příslušného z,asedáni

městské

rady.121

}!ůžeme

se ?omnivat, že jistý vliv

členství předsedy společnosti

mělo

Politik dr. Josefa ?o!ildeho

se
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v měst s ká radě. Tento způsob rozdělení zakázky zústal v
platnosti až do r. ' 1890 . Po celou tu dobu si byly konkurenty pouze tyto

dvě

předháněly

kách se

při

firmy a

nových :(onkursnich nabíd13
/ Ve skutečnosti však

nižšími cenanti.

deficit nízkých cen vyrovnávaly zvyšujícími se dodávkami
tiskových prací, které
v dúsledku své stále se

městské

zastupitelstvo požadovalo

rozšiřující ag~ndy.14/
tříletí

y r. 1890 se v konkursu na dodávání prací pro
1 8 91-1893 vedle

těchto

dvou tiskáren objevují další

firmy: Národní knihtiskárna a
líček

Obě

a Sievers.

v~davatel~tvo

dv.ě

a tiskárna Roh-

se slevami k beztak již nízkým základ-

ním cenám - Národní knihtiskárna šla až o 5

%pod

nabídku

Politik setrvávající na vyhlášených, tj. svých minulých
15
cenách. / Ceny Wiesnerovy, který údajně nemohl Ji ž více
slevit,16/ s cenami Národní knihtiskárny nemohly

soupeřit,

a proto byly práce pro statistickou kancelář rozhodnutím
městské

byly

rady zadány Národní

zřejmě

pozdější

v tomto

případě

knihtiskárně.

Finanční důvody

rozhodující, což potvrzuje i

v ý rok tehdejšího inspektora pro tiskové

datele a knihkupce

Ale~andra

věci

nakla-

Storcha, že tak ja k o svébo

ča

su prosadil ofertu Národní knihtiskárny, protože byla nejlacinější, musí nyní (tj. v r. 1898) prosadit ofertu Grégrovy

tiskárny, která je o 7
na. 17 /

O tom, co vedlo

ostatní tisková

p~áce,

%lacinější
městskou

než ~árodní knihtiskár-

radu k rozhodnutí ponechat

představující

v táto

době

částku

13 000 zl. ročně oprot i zhruba II 000 zl'. za práce pro s ta ti_
stickou

l~ncelář,18/ firmě Politi~

dova t totéž, co o si tuaci
podle zápisu ze

nezúčastnil.

19

před

schůze městské

se

můžeme víceméně

doha-

sedmi le ty. Dr. Hilde se však
rady ' rozhodujícího hlasování

/

Neuvěřitelně

nízká ceny NárOdní knihtiskárny se záhy

ukázaly nereálné a spor tiskárny s pražskou obcí o
vedl v r. 1892 k oboustrannému

~povězení

přirážky

smlouvy a k vypsá-

ní nového konkursu na práce pro statistickou kancelář na lé-
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ta 1 89 2-18 9 5. 201 Vyhrála jej opět Národní knihtiskárna,

je-

jí;;' nejnižší nabí~ené ceny překonaly nedůvěru /Slenů tiskov é
komise a zřejmě i městské rady, ta~že práce byly i nadále
zadávány jí, ovšem s výbradou, že pražskou obcí nebude povolena žádná náhrada pro případ, že by tiskárna měla násled 211
kem nabízených cen utrpět Škodu.
Tato zaká zka jí byla na
\

naléhání . statistické komise, údajně velmi spokojené s její.mi pracemi (členy komise byli v té době i dva představení .
akciové

společnosti

dimír Srb a

Národní knihtiskárna Albín Bráf a Vla-

předseda společnosti

Karel Tichý byl

městským

radním), přidělena proti návrhu tiskové komise zadat práce
A. Wiesnerovi 221 i pro další . období, tedy až do r. 1898,2 31
kdy byla v novém konkursu
241
Eduarda arégra.
Od
strany
i

počátku

vystřídána

ještě

lacinější

firmou

devadesátýcb let se množící protesty ze

typografů,

.že

způsob

zadávání prací pro pražskou obec

jejich ceny jsou zastaralé a

vůbec

neodpovídají novým pod-

mínkám, vzniklým zvýšením mezd a zkrácením pracovní doby
typografického personálu po stávce v r. 1888, jeho dokonalejší organizovaností a v neposlední

řadě

i v

důsledku

vzniku

papírenského kartelu diktujícího vyšší ceny papíru, vedly
městské představenstvo

přehodnocení

k

ceníku tiskových pra-

cí. 251 Pro nový konkurs na tiskové práce s výjimkou prací
pro statistickou

kancelář

na konci r. 1893 byla schválena

osnova ceníku vypracovaná z vlastní iniciativy

ředitele

litik Nagelem s tím, že ceny k jednotlivým položkám si
tentokrát stanovit samy
pak

měla

být vybrána

ti~kárny.261

nejvýhodnější

bídek tak, aby zakázky byly

Po jejich porovnání ,

nabídka,

rozděleny

Poměly

příp.

pokud možno

více narovnocenně

a zabránilo se tak opakujícím se stížnostem, že práce pro
obec jsou
se

přidělovány

přihlásily

stále stejné

firmě.

Se svými nabídkami

firmy A. Wiesner, E. Beaufort, Politik a Národ-

ní knihtiskárna. Vzhledem k tomu, že Národní knihitiskárna
ve stejné

době

obstarávala práce pro statistickou

kancelář
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a její nabídka nebyla
práce pro obec
jící
ným

tři

nejlacinější,

rozděleny

podle

byly všechny ostatní

urěitého !<líče

tiskárny, ale . ne vždy tak, aby se

požadavkům

mezi zbýva-

vyhovělo

úspor-

pražské Obc.,Z7/ Archivní prameny ani dobo-

vý. tisk nás nezpravují, proě se městská rada takto rozhod-

la, Můžeme předpokládat, že jednání neprobíhala hladce a
že se stala odrazem stranických

sporů

na

půdě městského

době při volbě

zastupitelstva, které vyvrcholily ve stejné

staro~ty

a jeho

náměstků, 28 1 Původní

rozhodnutí

městské

rady bylo totiž poprvé a ve sledovaném období i naposledy
po

ětrnácti

dnech zrušeno a nahrazeno rozhodnutím novým,

nepříznivějším
~ iesnera

pro firmu Politik a

a smlouva byla

uzavřena

příznivějším

pro Aloise

místo plánovaného

tříleté

ho období . pouze pro r, 1894,2 91 Na konci r, 1894 se konal
nový konkurs, do něhož se však přihlásily pou~e tyto tři
zůstala stejným způsobem
0
pro další smluvní období let 1895-1897,3 1

rozdělena

firmy a zakázka tak
Ke

změně

došlo

při

dalším konlOlrsu Da

přelomu

i

let 1897

a 1898, kdy stávající dodavatelé (Wiesner, Beaufort, Politik) předložili ceník prací s cenami o 15 i více procent
vyššími, K tomuto kroku je vedly
dy veškerých jejich prací v
krácení pracovní doby
píru, tedy potíží

vzrůstající finanění

důsledku

zamě.tnanců

spoleěných

všem

nákla-

dalšího zvyšování mezd,

i dalšího

nárůstu

tiskařským závodŮM

cen paté do-

by , Přesto další dvě v konkursu se ucházející firmY Eduarda
Grégra a Karla Reyla ž~dné přirážky k vypsaným cenám nežádaly, Tisková komise tedy navrhla mezi

ně rozdělit

kázky, mi.t.ká rada vlak rozhodla, aby se práce

všechny zapřidělily

pokud možno stejným dílem ' všem zúčastněným tiskárnám; pokud
nv!em Wiesner, Beaufort a Politik
bez

přirálek,

nocení svých

přistoupí

na základní ceny

což tyto firmy v zájmu udržení zakázek a zhod-

předchozích

investio

přijaly,J11

Stupňující se nesouhlas a protesty p~oti nepřiměřeně
nízkým cenám a podmínkám dodávání tiskovýCb praoí pro praž-
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skou obec ze strany grémia knih tiskařů a písmolijců i odborného tisku J2/vyvrcholil na konci r. 1899 při vyhlášení
konkursu na dodávání tiskových prací pro obec i statistic J
kou kancelář na období 1900-l90J. Pod hlavičkou gr6mia byla podána jediná, zato

společná

nabídka lJ pražských tiská-

třicetiprocentní ,přirážky

ren, požadující

nám pro práce obecní, patnáctiprocentní
kancelář

pro statistickou

k základním ce-

přirážky

pro ,p ráce

a zminu ,nikterých ustanovení pod-

mínek, která jsou vzhledem k posunu v zaměstnaneokých vztadůsledku

zích v
Při

pro majitele tiskáren

nepřij~telná.JJI

sporu, protahujícím se celý rok, kdy obě strany sice
důvody

uznávaly
sek

prohloubení odborové organizovanosti typo-

dělnictva

grarického

zásadně

protivníka, ale nehodlaly ze svých stanovi-

ustoupit, byly tiskové práce pro obec zadávány

tzv, z volné ruky podle uvážení hospodářsk'ho 6řadu a inspektora pro věci tiskové. J
lář

byly vcelku ooz

kárně,

vřena

přirážkou. JSi

zadány Národní a

případě

Grégrově

tis-

spokojily s pouhou patnácti-

Sporná záležitost byla nakoneo uza-

rada zvláštním dopisem vyzvala všecbny pražské tis-

kromě

předměstských

cetiprocentními
řízení

byl v prvé

~ozbit

a ponechala dosavadní oeník s dva-

přirážkami. J61

vedly tiskovou komisi k
byl

'

Práce pro statistiokou kanoe-

vypsáním nového konkursu na léta 1902-1904, k němuž

městská

kárny

problémů

které se v tomto

procentní

41

řadě

Došlé nabídky lJ tiskáren

vyjádření,

že "výsledek ofertního

ten, že stávající kartel tiskáren

a že došly oferty solidních firem, které spokojo-

valy by se s přirážkou menší než 20 ~ ••• Vzhledem k ' tomu
usneseno
než 10

zásadně,

% ke

schválila.

aby nebyla

vůbec

starému cenníku."J71
Při

povolována

~Iěstská

přirázka větší

rada tento návrh

následn'm jednání souhlasilo s deseti procen-

ty I I tis.káren, z nichž sedmi (Národní, Pi tterovi, Purlcrábkovi, Batovcovi, Beaufortovi, Mádlovi a Stivínovi) bylo rozbodnuto tiskové práce zadáva t. Nikoli však podle 'pevně a
smluvně

stanoveného

klíče

J alco

dříve,

ale po

údajně

dobr ý ch

ho spo d ář s ký úřad

zT;:uše::lOstaC :l z l::inuléllo ro!m byl
i:nspe:~torem zplnomocn ěn

tisl(OV)'r.1

případu

"která se mu bude zdáti od
1 eJ'š'~ " , J81
skutečnosti

Ve
tatně

i v

k

spolu s

tiskárně

J

pří?adu nejspůsobi-

to znamenalo, že se ti:Skárny, ja lco os-

předchozich

letech, podrobily cenov ému dikt át u

pražské obce, která se v tomto,
působnosti,

rech své

zadáva t práce

ste j ně

j ako v jiných obofinančni

snažila snižova t

náklady,

Je to ' přirozené, uvědornime-li si výši a nárůst celkový ch
vý dajů:

obecnich

jestliže v

vydala zhruba 8 500 000 zl,

činila

již bezmála JO

v~tšině připadů

polovině
ročně,

osmdesátých let obec

miliónů,391 Finanční důvody

rozhodujicí

a mezi tiskárnami se volily

při

částka

na konci stoleti

byly ve

zadávání tiskových praci

po~~d

možno ty

nejlacinějši,

Zdá se, že alespoň pro toto období můžeme v zásadě odvrhnout
zújmů

snadno se vnucujíci myšlenku stranických
sazování,

Ostatně

mladočeském

po

a jejich pro-

triumfu ve volbách do

říš

dějištěm různých

ské rady v r, 1891 se sice radnice stala

strani~kých třenic, ale v zájmu dokončeni náročných a nákladn ý ch

Úkolů,

které si obec

předsevzala,

oběma

byl mezi

sou-

peřícími

stranami uzavřen po celá devadesátá léta kompromis

s mírnou

početní převahou staročeské

strany v obecním zastu-

pite1:stvu, Ani otázka národnostní nebyla ještě v sedmdesátých letech rozhodující, protože i

při většině

německým

české

stra-

přednost 1evnějšim

ny v obecním zastupitelstvu byla dávána

firmám, Jinak tomu Však bylo od osmdesátých let,

Poté, co ve správě města jednoznačně přeVládli Češi, se v
konkurs.ch na dodávání tiskových prací s

německými

firmami

již více nesetkáváme,
Finanční důvody

byly ovšem rozhodujíci i pro druhou

stranu, pro pražské tiskárny, Zakázky tiskových prací pro
pražskou obec
příjem,

a to i

tvořily
přes

ie se pohybovaly -

v

rozpočtu

to, že ceny
především

tiskáren
těchto

určitý

pravidelný

prací byly tak nízké,

na konci století - na hranici

'n s

rentabilnosti

či

spíše pod ní. Proto se ve starším období

o práce pro obec ucházely jen firmy, kterým dostačující materi á lní i

technické vybavení umožňovalo případn ý deficit

vyrovnat zakázkami jinými. Ponakud jinak se vyvíjela situace na konci století, kdy stále _sílící

konkurenční tl~~

ve-

dl ke konkursům pražské obce i firmy- další a nové, které
se snažily získat zakázky

víceméně

za jakoukoli cenu.

Poznámky
1/

Např. Obecni plynárny rozdělovaly zakázky tiskárnám,
které byly odběrateli plynu. K tomu srv. AHP Mag.
1891-1900, B 14/6, kart. B 967, čj. 30768/189S.

2/

Téma je zpracováno na základě dochovaného spisového
materiálu fondu Hagistrát, léta 1871-1910, sign.
B 13/7, B 14/6, B 22/6, uloženého v ~~p.

3/

Dopis grémia městské radě z 26. 12. 1889, v němž poukazováno na skutečnost, že všechny tiskárny bez rozdílu p1a -t í obecní daně, a proto by zakázky měly být děle
ny mezi ně spravedlivě. }~g. 1391-1900, B 14/6, kart.
B 968, čj. 129S30/1889.

4/

Mag. 1871-1880, B 13/7, kart. B 337, čj. 109466/1867,
185769/1870, 103650/1871, 98065/1872.

s/

J. B. Pich1, který pro r. 1874 nabídl ceny o 5
ší. Tamtéž, ~. 109434, 19589/1873.

6/

Tamtéž, čj. 120745, 121322, 121509/1874.

7/

Tamtéž, čj. 123298, 123299, 125802/1875. J. R. Vilímek
ve své nabídce uvádí, že ceny jsou již tak nízké, že
není možno více slevit. Proto se také v dalších letech
o zakázky městské rady neucházel.

8/

Tamtéž, čj. 130302/1876.

9/

Tamtéž, čj. 145671/1877, 142723/1878, 150721/1879,
158840/1879, 158840/1880. Mag. 1891-1900, B 14/6,
kart. B 963, čj. 181345/1881.

10/

Tamtéž, čj. 202502, 202506/1882.

%niž-

čj. 50129, 43660/1 383. Ve skutečnosti bylo
Politilc vyplaceno v r. 1883 10 113,60 zl.
(tamtéž, čj. 23483/ 1884) a firmě ~iesner mělo být vyplaceno 2 825,55 zl. (tamtéž, čj. 44330/1884).

11/ Tamtéž,
firmě

12/

Protokoly ze zasedání městské rady (dále Protolcoly

MR), 2. 1. 1883.
čj. 224921/1883, 7601/1884; 193843/1884;
203723/1887.

13/ Tamtéž,

203958~

14/

Pro tříletí 1888-1890 bylo plánováno pro Politik
10 000 zl. a pro l{iesnera 4 000 zl. ročně (tamtéž,
čj. 36944, 36945/1888), ve skutečnosti bylo Politik
vyplaceno celkem 36 007,56 zl. a Wiesnerovi 10 231,13
zl. (tamtéž, čj. 90801, 90800/1891).

15/ Tamtéž,

čj.

141482, 141483/1890.

16/ Tamtéž,

čj.

140J96/1890.

17/

18/

Zvláštní

přípis

A. Storcba z 21.

-1900, B 14/6, kart. B 967,
180356/1898.

ěj.

12. 1898. Nag. 1891174992, 174997,

Ad Politik tamtéž, čj. 122996/1894, ad Národní knihtiskárna ?-l.ag 1891-1900, B 15/6, kart. B 968, čj.
o

•

44871/1891.
~m,

23. 1. 1891.

19/

Protokoly

20/

Mag . 1891-1900, B 14/6, kart. B 968,
154761, 154764, 154720/ 1892.

21/

}~g.

22/

Tamtéž, čj.

23/

Tamtéž, čj. 20346/1896, Protokoly MR, 7. 2. 1896.
V období 1896-1898 bylo Národní knihtiskárně vyplaceno
celkem 16 927,67 zl. }~g. 1891-1900, B 14/6, kart.

čj.

128593,

1891-1900, B 14/6, kart. B 967, čj. 5870/1893.
V době jednání o přidělení této zakázky žádala správní
rada plynáren městskou radu, aby práce byly zadány
Národní knihtiskárně, které by tím bylo umožněno vyrovnat značný dluh za spálený plyn. Tamtéž, čj. 8070/ 1893.

B 967,

čj.

19881/1896.

18913/1900.

čj. 174992, 174997, 180356/1898. Proti návrhu
statistické i tiskové komise, aby práce byly zadány
stávajícímu dodavateli, městská rada rozhodnutím mladočeského starosty Jana Podlipného (při rovnosti hlasů)

24/ Tamtéž,
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přiřkl.a

za kázku " předpokládaném objemu 9· 548 zl.
(tamtéž, čj. 26724/1889) "levnější firmě dr. Eduarda
Grégra". Protolcol.y ~IR, 23. 12. 1398.
25/

Typografické l.isty (tiskový orgán gremia knihtiskařů
a spol.ku raktorů), 1, 1889, Č. 17; 2, 1890, Č. 5i 3,
1891, Č. 19; 5, 1893, č. 3; )~g. 1891-1900, B 14/6,
kart. B 967, čj. 41438, 56911, 93121/1893.

26/

Tamtéž, čj. 127802, 139366/1893.

27/

Tamtéž, čj. 152212, 152277, 152342, 152369,
153449/1893.

28/

K tomu srv. Administrační zprávu obce královského
hlavního města Prahy ••• za leta 1892-1893. Praha
1896, s. 10-18 a příslušné zápisy v protokolech ~IR
a sboru obecních starších. Typografické listy, 5,
1893, Č. 23-24 k této záležitosti rozbořčeně psaly:
"Co však musí veřejnost o tom souditi, když v sedění
plného sboru se pronese, že svěření dodávky tiskopisů
knibtiskárně PolitU>: jest odměnou za agitaci volební?"

29/

~!ae.

1891-1900, D 14/6, kart. B 967, čj. 127802,
139366/1893 a Protokoly HR, 14. 12. 1893 a 27. 12.
1893. Ze zápisu druhé schůze se dovídáme, že "při jednání o této záležitosti pan dr.Milde se vzdálil".
Předpokládaný finanční objem takto rozdělených zakázek
měl činit pro Wiesnera 2 509,09 zl., pro Beauforta
2 687,83 zl. a pro Politik 6273,64 zl. Hag. 1891-1900,
B 14/6, kart. B 967; čj. 165633/1894.

30/

Tamtéž, čj. 163988, 164010, 164053/1894. Za toto
smluvní období bylo firmě Politik vyplaceno 23 678,41
zl., firmě Wiesnerově 6 864,72 zl. a Beaufortově
12 253,80 zl. Tamtéž, čj, 91086/1898,

31/

Tamtéž, čj, 195420, 195362, 195464, 195467,
195663/1897, 7453/1898. V tomto sm1uvnín období bylo
vyplaceno firmě Reylově oelkem 6 696 K, firmě Grégrově
15 160 K, Beaufortově 28 033 K, Viesnerově 18 114 K
a firmě Politik 45 420 ·K, Tamtéž, čj. 190282/1900,

32/

Srv, např. Nové typografiCké listy, 1, 1897-8,
a 23,

33/

Mag, 1891-1900, B 14/6, kart, B 967, čj,'189471,
189486, 190282/1900, K otázce zvýšených cen se Edvard
Bea.ufort, starosta a mluvčí gré'mia, v dopise městské
radě zlO, 1, 1901 mj,' vyjádřil tak, že ·pod tlakem
tuhé organizace pomocnictva nastal úžasný úbytek výkon-

Č,

14
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nosti prac. sil, který s~ nedá ani přibližně percentuálně vypoč~sti". }lag. 1 901-1910, B 22 /6 , kar t; H 57,
sine čj. Zrněny v podmínkách se měly t ýka t předevší m
expresních dodacích termínů, ne b ot "chtějí-li oferenti
zachovati shodu s dělnictvem, nemohou a nesmí žáda ti
práci přes čas ani práci noční. Konečně nemají podepsaní ani moci, aby dělnictvu ' práci přes čas a v noc i
ukládati mohli, nebo~ to 'práci s poukazem na platné
zákony prostě odmítne ••• •• }~e. 1 891-1900, B 14/6,
kart. B 967, čj. 18 9471/ 1 900.
J4/

:"!ag. 1 901-1910, B 22 / 6, lmrt. H 57, zápisy tiskové
komise sine čj.,čj; 9558, 12 605, 22 771, 19760J/ 1 901.

J5/

Tamt 8ž , zápis tiskové komise sine
ll. 1. 1 9 01.

J6/

Nag . 1 901-1910, B 22/6, kart. H 57, čj. 1 9760 J/1901.

J7/

Tamtéž, čj. 27728 /19 02.

J8 /

Tamtéž, čj. 42567/1902.

39/

V r. 188 5 činily celkové obecní výdaje 8 582 500,77
1/2 zl. (Administrační zpráva obce krá lovského hla v ního města Prahy ••• za 1eta 1 885 a 1 886 . Praha 1 890,
s. J7), v r. 1900 to bylo 59 797 8 58 ,41 K. ( Administrační zpráva ••• za leta 1900 a 1 901 . Praha 1 904,
s.21 9 ).

čj .,

Protokoly}ffi,
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Hana S vat o š o v á
Die Vergebung der Druckarbe1tan tur die Prager Gemeinde
in den Jahren 1871-1900
Zusammen.!assung
Allj Šhrlich , spater einma! in drei Jahren, bestellte
der Prager Stad~rat bei den Prager Buchkrugkereien d!e
Druckarbeiten tur seine Amtsbedurtnisse, tur die BedBXtnisse der Institute, die in eeiner Obhut standen, und tur die
statistische Stadtkanzlei. Die Arbeiten_wurden der Bychdruckerei anvertraut, welche entweder !ahrend eines o!tentliehen Konkurs die niedrigen Preise tur die Druckarbeiten
angenommen oder dem Stadtrat die niedrigsten Preise angeboten hat.
In den 70er Jahren war !ast einziger Lieterer aller
Druckarbeiten die Firma Ignaz Fuchs, in den Jahren 1878-1883 war es die Firma Wilh~lm Nagel (Politik). Seit de~
Jahre 1883 wurden die Auttrage verteilt. Die Arbeiten tur
die statistisehe Kanzlei vermittelte bis zum Jahre 1890
Alois Wiesner, dann bis zum .Jahre 1898 die Nationsle Buehdruckerei und die Verlagsgesellschett (Baštýř u.Co.) und
in dieseJ]! Jahr trat sn ihre Stelle die Buchd..-uc!erei Eduard
Grégr. Fur die Gemeindeamter und Anstsllten gewahrleistete
in den Jahren 1883-1893 die Arbeiten die Firma Politik.
~ach dem Streik der typographischen Arbeiter im Jahre 1888
anderte sich d!e Situation in der Buchdruckindustrie. Diese Situation tuhrte dazu, dass unter dem Druck der Prager
Buchdruckereien dftr Stadtrat die Preise ser Druekarbftiten
1m Jahre 1893 erhohte und die Arbeiten tur die Stadtamter
und Anstalten unter die Firmen Alois Wiesner, Politik und
Eduard Beau!ort austeilte. Diese Firmen gewahrleisteten die
Arbeiten bis zu Ende der 90er Jahre.
Um die Wende der Jahre 1899 und 1900 spitzte sich der
Widersprueh zw1schen der S!adtvertretung und den Prager
Buchdruckereien wegen der uberlebten Vergebungsweise der
Druckarbeiten zy und auch wegen ihrer niedrigen Preise,
die den 1mmer hoheren Produktionskosten nicht mehr entspraehen. In einem neuen Konkurs ste11ten dreizehn Prager Buchdruekereien samt dem Gremium der Buchdrucker und Schri!tgiesser in Prag ein Angebot, in dem sie um 30% hohere Preise, als der Stadtrat teststellte, vorschlugen. Die Streittigkeiten dauerten ein Jahr und dem Stadtrat gelang es,
seine Er!ordernisse zu erreichen: slle Druckarbeiten wurden unter sieben Prager Buchdruckereien ausgetellt und
die Preiss hat der Stadtrat testgestellt.
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Karel

Š i n d e 1 á ř

NĚKTERÉ OTÁZKY ROZŠIŘOVÁNÍ
ČESKÉ SPOLEČNOSTI

NAUK

PUBLIKAcí KRÁLovsKÉ
1884-1914

v LETECH

Je přirozené, že Královská česká společnost nauk jako
vroholná vědeoká instituoe pdsobíoí v českých zemí oh se zaměřovala také na vlastní , vidavatelskou činnost. S ní bylo
úzce s'pojeno i roz~iřování a využívání realizovanýoh publikaoí v kruzích odborné ~eřejn~s ti. Za timco vyda,v a telská
činnost vědecké instituce již byla analyzována v dílčích
článoích a studiíoh, organizaoe zpřístupňování jejích výsledků nebyla je~tě v odborné literatuře dotčena. l /
Společnost vydávala tzv. pe#iodika, dále některá samostatná díla, spisy poctěné oenou Jubilejního rondu a edici
Archivu českého. Mezi periodika patřily od r. 1876 Výroční
zprávy, od poloviny osmdesátých let, 19. stol. uveřejňované
v jazykově oddělené české a německé řadě, vedle nich Měsíč
ní zprávy tištěné jen v leteoh 1887-1888, Ro~pravy (dříve
s názvem Pojednání) vydávané již 'od doby národního obrození
a Věstník založený v r. 1859" i když tehdy pod označením
Zprávy ~e zasedání vědeoké instituoe. Přitom ve sledovaném
období vy~la sedmá řada Rozprav dělená stejně jako Věstník
do dvou tematioky odlišných samostatnýoh oddílů společensko
vědního a matematicko-přírodovědeckébo.
~lší skupinu publikaoí vytvářela díla vydávaná mimo
ediční , řady periodik. V letecb 1884-1916 vyšlo v různý oh
jazyoícb oelkem 29 monograrií, z nicbž tři byly tištěny vedle české také v německé jazykové verzi a jedna byla pokračováním práce vydávané již dříve, dále dva svazky edice Regesta diplomatioa neo non epistolaria Bobemiae ':et Moraviae
a Památník na oslavu stýob narozenin Františka Palaokébo.
Převážná vět~ina - dvaoet - z uvedenýob děl byla vytištěna až po r. 1900. Mimo ně byl postupně v leteob 1887-191J
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uskutečňován ediční projekt Spisů poctěných jubilejní oenou

Královské české společnosti nauk, zahrnující cel~ 21 svaz-

ků vydaných, převážně po r. 1890. Samostatnou ' ediční radu vy_
tvářel Arch i v český,
Společnos~i,

od r. 1886 vydávaný zvláštní komisí

jehož rozliřování nebylo vlak v kompetenoi vě

decké instituce.
vědeckých

Možnost presentace
předem

prací na

omezena výlí jejich nákladu.

veřejnosti

Společnost

byla

počet

sice

výtisků svých publikací urěovala předem na svýoh fádnýoh

zasedáních, ale v p~xi svá ustanovení v tomto směru ne
vždy dodržovala. výroční zpráva od r. 1885 vycházela T )00

českjch a 400 německýoh výtiscích, Rozpravy od poioviny
osmdesátých let byly tiitěny Ve 400 a 500 exempláříoh pro
~í a

autorům.

druhou řadu, přičemž 25 výtisků bylo určeno jejich

z

nejrozšířenějšího společenského periodika Věst

níku měla vědecká instituce k dispozici pro uživatele na
základě svého usnesení ze
společenskovědní

padesáti

výtisků

Počet

a 500

4.

Wnora 1885 400 exemplářů jeho

matematicko-přírodovědné řady

rozdávaných v separáteCh

realizovanýoh

oproti pdvodnímu stavu

výtisků

měnil.

V

periodika se v

r.

1895

vedle

autorům článků.
průběhu

le t

rozhodl~Společnos t

zvýšit počet výtisků obou řad Věstníku, a to zejména v souvislosti se ' svým usnesením o možn'- povinném zasílání spo-

lečenských publikací všem svým člen~. Nejdříve stanovila
počet výtisků

prvního a druhého oddílu periodika na 510 a

610 exemplářů, později jej dále zvylovala v kontextu s před
pokládaným zájmem

uživatelů

o její práce. To

přirozeně

vedlo

i ke zvylování finančních nákladů na realizaoi Věstníku.
V r. 1913 Jednala Společnost o snížení počtu 750 výtisků
jeho
k

matematicko-přírodovědecké řady,

nějakému závěru.

níku zbývá každý rok na
jeho

exemplářů,

společenských

aniž by však

dospěla

Zjistilo se totiž, . že po expedioi
skladě vědecké

které vytvářejí
Z
PUblikaoí. /

příliš

Věst

instituce 80 až 100
velký rezervní fond

Počet výtisků jednotlivě

vydávaných publikaci se v ně
kterých připadech pohyboval na úrovni společenského periodika, ale byl podle odhadované potřeby i odli3ný. Např.
Truhlářův Manuálnik V. Korandy by~ tiitěn v 500 a Bidlova
\
Jednota bratrská v prvním vyhnanství v 600 výtiscich, zatímco Památník na oslavu stých narozenin Františka Palackého ve větším počtu 1 500 e~emplářů. Spisy vydané nákladem
Jubilejního rondu byly tištěny jen y 350 výtiscích, a to
i z d~odu, že byly předem vyloučeny z oriciá~í výměny
spisů Společnosti s jinými ústaVY. Ale v r. 1896 vědecká
instituce rozhodla, aby Tadrův spis Kulturni styky Če~h
s cizinou· až do válek husitskýoh byl tištěn v 1 000 e~em
plářích s odůvodně'ním, že svým charakteram je určen pro
širší okruh uživatelů. Ve stejném poč*n výtisků realizovala
později i Tomanovu monografii austtské válečnictví za doby
fižkovy a Prokopovy. V r. 190. přijala usnesení zvýšit náklad všeoh děl odměně~oh , oenou Jubilejního rondu alespoň
na 500 .~amplářů. V jednotlivých případech uvedený náklad'
zvyšovala, např. u Nejedlého spisu Počátky husitského zpě
vu a Kybalovy práoe M. Matěj z Janova, na 600 výtisků. 31
Podle běžné vydavatelské prB~e počítala Společnost
u každého díla nejdříve s poskytováním jeho pOVinných a autorskýoh Týtisků. Povinné výtisky jejioh publikací odevzdávala příslušným institucím tiskárna Dra E. Grégra, v níž
byly tištěny. Dostávala je Veřejná a universitní knihovna
v Praze, Knihovna vídeňské ministerské rady a Administrativní knihovna vídeňského ministerstva vnitra. Autorské výtisky představovaly jen zlomek celého nákladu vědeckých prací. Z periodika - Věstníku obdrželi autoři článků jejich separáty. Od r. 1895 v celkovém počtu 50, přičemž již dříve
,
41
si mohli další pořizovat svým nákladem.
Podle Bližšíoh ustanovení, která doplĎovala společen
ské stanovy z r. 1885, byla velká část spisů Společnosti
rozdána mezi její členy. Členská základna instituce se po-
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stupně rozšiřovala

- v r. 1884 ji vytvářelo 174 a v r. 1910

již 240 odborníků. ~ádní členové Společnosti, jejichž počet
se z původních 24 zvýšil v r. 1909 na JO, dostávali zdarma
po výtisku všech vydaných publikací. U kategorií ostatníoh
členů mimořádných, přespolních a dopisujících byla tato mož-

nost již předem omezena, takže ~př. mimořádní členové, kteří představovali

bezplatně

stat

velkou

jen

část

Výroční

společenské

zprávu,

Rozprav odpovídající jejich odbornému
kdy

Společnost

řady

zaměření.

a oddíl

Od r. 1889,

vyhlásila nová omezení týkající se rozdávání

publikací svým
jedné

základny, mobli do-

obě řady Věstníku

členům,

měli

právo na volné výtisky již jen

Věstníku. sl

Své publikaoe daroYala Královská

česká

společnost

nauk

i některým literárním spolkům a vědeckým ústavům. V r. 1884
těchto

šlo celkem o 2)

instituoí, jejiohž

počet ,

se v

poz,děj

ším období pomalu zvyšoval a ke konci prvního desetiletí
20. století dosáh1 již čísla SO. Některé ' Yeřejné knihovny
dostávaly společenské publika oe za poloviční krámakou oenu.
Za takovou oenu se v r. 1884 Společnost rozhodla d'vat své
monografie a

časopisy

i

středním

školám. V souvislosti

s tím rozeslala v r. 1886 seznam staršíob spisů, které mě
la na skladě, ředitelům středníoh škol. 'y r. 1908 dokonoe
středním

poskytovala publika oe

bezPlatně.

na jejich žádost zoela
Převážná většina

byla

určena

ústavům

61

nákladu periodik

výměnu

pro

školám a obdobným
vědecké

instituoe

za práoe jintoh obdobných

ústavů

a společností. V r. 1884 si Společnost vyměňovala práoe
s 241 domáoími i zahraničními instituoemi. Do své knihovny,
která měla tehdy celkem 13 SOO svazků, získala ve stejném
rooe 926

svazků

a

sešitů,

zatímoo koupí pouze 60 a darem

67. Počet ústavů, kterým zasílala Výroční zprávu a Věstník
, v dalších l~tech rostl,
ústaVŮ a

y

r. 1910 se výměna týkala již 482

jejím výsledkem byl tehdy zisk kolem 2 000 svazků

(včetně sešitů

nesvázanýoh

~ěl).71
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Královská česká společnost

nauk

měla z finančních dů

vodů zájem na tom, aby alespoň část její tiskové Produkoe

byla prodána na kni~ím trhu, Nemalou pozornost proto vě
novala i otázce propagace svých publikaci, Mimo uvedený
seznam skladovaných spisů rozeslaný ' ředitelům středních
~kol byly v r. 1900 vydány brožury určené ústavům, ohlašující společenské tisky, které ještě mohly být zakoupeny,
Možnosti k propagao·i publikaoí Společnosti poskytovaly i
krátce vydávané Měsíční zprávy, Nacházel se v nich oddíl
obsahující soupis jejích nerozebraných děl a přinášely informace i o právě vycházejíoích dílech, Je zajímavé, že do
r, 1918 právě k propagaci publikací nebyly využity vnitřní
strany obálek Výročních zpráva Věstníků,8/
Společnost zřejmě

i z důvodu omezeného hmotného zajišpropagovala své publikace v časopisech a novinách, Když se v _ ~, 1889 redakce časopisu Krok nabídla, že
bude podávat informace o činnosti Společnosti, bylo pouze
rozhodnuto, že záleži na společenskýoh tajemníoíoh, jak využiji této možnosti. V r. 1891 povolila vědecká instituoe
Hlasu národa, Národním listům a novinám Politik a Prager
Abendblatt zasíláni exempláře v~eoh separátů. Souhlasila
i s poskytováním zpráv o matematickýoh publikaoíoh do amsterodamské Revue semestri.lle mathématique, Na žádost
Pražskfoh novin, které chtěly referovat o společenských publikaoích souhlasila s tím, aby výměnou za jejioh ' výtisk
jim byly dočasně zasílány zvláštní otisky vědeokých prací,
V r. 1900 přistoupila na návrh mndohovského časopisu Hochs ohulnaohrioh ten , týkajíoí se uveřejňování oznámeni o jeJíoh nově vydanýoh spiseoh za finanční úhradu. Pro nedostatek hmotnýoh prostředků musela ale téhož roku inzerci v tomto periodiku zastavit. V r. 1902 rozhodla Společnost o darováni publikaoí 6stře,dnimu spolku (Seskýoh profesorů slibujioímu, že bude o nich podávat zprévu ve svém věstnÍku.
V leteoh 1910 a 1911 byly informaoe o jeJíoh publikaoíoh
tění ojediněle
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uveřejněny

ve francouzském

časopise

Journal des Savants. 9 /

Prodej společenských publikací zajištovali komisionáři.

Na

počátku

osmdesátých let 19. stol. byli

čtyři:

Temp-

ský, Calve, Valečka a Aivnáč. Přitom hlavní úlohu v prodeji, ale také

zprostředkovfoní vým~ny

ními institucemi

měli

Tempský a Calve.

Několik

na

počátku

publikací se

zahranič

osmdesátých let 19. stol.

zvolených

komisionář~

sice teore-

ticky umožňovalo Společnosti publikace na knižním trhu ve
větší míře

prezentovat, ale na druhé

otázku kompetence jednotlivých
konkrétních

typů

straně

to vyvolalo

knihkupc~ při rozšiřování

odborné literatury.IO/

V r. 1884 požádal František Ai vnáč vědeckou ins t i tuci ,
aby své publikace dávala do komise
dost

zdůvodnil

stálým zájmem

výhradně

čtenář~

o díla

jemu. Svou žávědecké

insti-

tuoe v jeho knihkupectví. Společnost projednala ~vnáčovu
žádost, ale usnesla se na tom, že

přes

ochotu Tempského

rozdělit se s Řivnáčem o prodej periodických pub1ikaoí

(na-

vrhoval, aby jeden z obou knihkupoů prodával Pojednání a
Rozpravy, druhý Zprávy ze zasedání a Věstník) ponechá Tempskému i ostatním dosavadním

komi8ionář~

něné míře

řádný člen vědecké

v prOdeji, i když

publikace v

nezmě

instituce

Josef Emler navrhoval, aby ~vnáč alespoň prodával monografie vydávané mimo ediční řady periodik.
Když se v prosinci r. 1889 nabídlo ke komisionářství
spo1ečenskýoh .pisů

Per1es z

Vídně,

nakladatelství a knihkupectví Moritz

upozornil Tempský na to, že by bylo vhodné

do budoucna v tomto

směru

spolupracovat pouze s jedním

knihkupcem. V souvislosti s tím
o

volbě

jediného

komisionáře

začala Společnost

uvažovat

k prodeji svých publikací. Po

předběžné rozmluvě s Antoninem Aivnáčem byl jeho podnik vy-

zván k

přijetí komisionářství

publikací

vědecké

instituce.

V návaznosti na to .byla v r. 1890 vypraoována smlouva, která stanovila zásady spolupr4oe a úlohu obou zainteresovaných
stran při prodeji PUb1ikaoí. l1 /
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Řivnáč se stal jediným komisionářem pro p~odej spisů
Společnosti

jejím nečlenům. Jedinou publikací, · kterou nemobl rozšiřovat, byla Regesta diplomatica neo n.o n epistolaria
Bohemiae et Moraviae, jejiohž nedokončený třetí i čtvrtý
díl zůstal v komisi knibkupce Eduarda Valečky. Mimoto · Společnost dále odebírala od Calveho do sv, knihovny ty knihy
a časopisy, která již dříve. od něho získávala za svá spisy,
jejichž výměnu s cizími institucemi zprostředkovával. Prodejní cena publikaoí měla být s komisionářem předběžně konzultována. Tisky dostával od Společnosti se srážkou z táto
ceny, která u monograrií a periodi~ činila 33 ~, u separátů
z Rozprava Věstníku 50 ~. Účty za prodaná publi~ce platil
podle smlouvy za každý kalendářní rok vždy v červenci roku
následujícího, později ~šak u Věstníku a jeho separátů jedenkrá t za dva roky. ru. vnáč měl oznamova t vydání společen ..
skýcb spisů v knihkupeckých časopisech v Praze, Lipsku a
Vídni a podle potřeby vědecké práce dále inzerovat. Jeho
ůkolem bylo posílat publikace na výmě~u do ciziny a naopak
z cizích států Společnosti adresované práce shromažaovat
a jí předávat. l2 /
V r. 1894 požádal ru.vnáč Společnost~ aby mobl do budoucna obstarávat také všechny knihy pro její knihovnu,
tedy i ty edice získávaná prostřednictvím Calveho. Jeho
žádost instit~ce odmítla. , V r. 1899 poukázal na to, že jde
o ojedinělý případ v oblasti knižního obchodu, kdy komisionář určité korporace nezajištuje spisy pro její knihovnu.
I v tomto případě se Společnost rozhodla setrvat při dosavadní organizaci získávání publikací do své knihovny. Zdů
raznila, že zahraniční vldecké ústavy jsou již zvyklá zasílat jí své publikace na výměnu prostředniotvím Calvebo firzměna mohla podle ní vyvolat nežádouoí pozornost u dodavatelů publikací. Spolupráci s německou firmou zdůvodĎo
vala i tím, že je vlastně jazykově utrakvistickým ústavem. 1J /

my;
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Společnost přes určení jediného komisionáře nebyla
s odbytem svých publikací spokojena, přesto~e Řivnáč měl
s prodejem odborné a vědecké literatury jistě zkušenosti,
neb~t k němu dávaly do komise své spisy i Muzeum království českého, Matice česká a Matice moravská. V r. 1900
byl dokonce vyzván, aby lépe dbal na rozšiřování společen
ských spisů. Ale na druhé straně - když v r. 1908 chtěl vystavit významné práce Společnosti na Jubilejní výstavě obchodní komory, bylo IIIU-,ědeckou institucí sděleno že nemůže ,
14/
a to pro rinanční výdaje k t~1IIU nutné.
.
V r. 1910 byla z podnětu Společnosti uzavřena s Řivná
čem nová smlouva. Jediná změna, která v ní byla zakotvena
oproti předchozí dohodě spočívala v tom, že účty za prodané
publikace měl Řivnáč skládat každoročně do konce následujícího kalendářního roku a ne do července, protože dříve uvedený termín nesouhlasil s dobou inventury Řivnáčova skladu
knih a s uzávěrkou ostatních jeho knihkupeckých kont. Zároveň dostal Řivnáč oriciálně moŽDo.t vyúčtovávat separáty
Věstníku jednou za dva roky s tím, že jeho neprodané výtisky vrátí SPolečnosti.1 5 /
Společnost dávala Řivnáčovi publikace do komi.e na zá kladě jeho požadaVků po jednom, čtyřech, deseti a dvaceti
výtiscích. Výjimka byla učiněna v r. 1894 u Kalouskova výkladu k historické mapě Čech, kdy komisionář najednou odebral 40 jeho exemplářů a v r. 1896 u seznamů skladovaných
společenských děl, kterých měl k dispozici 150 . 16/
V h~spOdař9ní Společnosti se Řivnáčovo působení nijak
zvlášt velkým rinančnim ziskem neprojevilo. Ukazují to následující údaje. V r. 1894, kdy ještě nebyl blavním komisionářem, Společnost dostala za prodaná díla 300,21 zl., při
čemž celkový příjem byl 13 548,98 zl. V r. 1890, tedy v době, kdy již působil Řivnáč jako kmenový komisionář Společno
sti, získala za prodané knihy (tentokrát vč.etně rinančních
náhrad korektur) 233,78 zl. ' oproti celkovéIIIU příjmu

12 121,41 zl. V r. 1891 tato částka činila 407,70 zl.
z celkového příjmu II .562,86 zl. V některých letech (1899')
odevzdal ~vnáč instituoi jen 2.50 zl., v jiných (1907) naopak vice než 1 000 zl. V takovém připadě se ovšem musi vzit
v ú~hu, že ~vnáč vyúčtováni nejrozšiřeněj~iho společenského periodika - Věstniku - prováděl vždy jednou za dva "
roky. Vedle běžných účtů Společnosti bylo zvlášt vedeno vyúčtováni přijmů a výdajů Jubilejního fondu. Ale i zde se
zřetelně ukázalo, že prodané publikace nepřinášely zvláštni finančni efekt, Např. v r. 1902 bylo na konto účtu při
psáno 270 K v rámci celkové částky přijmu II 785,27 K a
v r. 1910 odevzdal ~vnáč do společenské pokladny :308,01 K,
přičemž však celkový příjem byl :3 :312,10 K.17/
Otázka organizaoe rozšiřováni publikaci Královské čes
ké společnosti nauk měla svůj nemalý význam, nebot OVlivňo
vala prezentaci výsledků prác~ předni české vědecké instituce na veřejnosti. Jeji řešeni odráželo snahu Společnosti
zaměřenou na seznamováni mOŽDý"cb uživatelů s uvedenými odbornými periodiky a monografiemi, ale zároveň podléhalo omezeným možnostem, které k realizaoi plánů a cilů v tomto
směru vědeoká insti tuoe měla. Zřetel"ně byl potvrzen fakt,
že vydavatelská činnost Královské české společnosti nauk
nebyla v žádném připadě většim zdrojem jejiho hmotného zajištěni a představovala spiše morálni stimul rozvoje vědec
ké činnosU.

".
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P o zná m k y

1/

Odkazuji n'a ,'SVou práci, která registruje také starší
přispěvky tý,k a'jicí se i vydavatelské činnosti Královské české spole,<:!nosti nauk: Vydavatelská činnost , Královské české společnosti nauk v letech 1884-1918. In:
Práce z dějin přirodních věd. SV. 2J. K podmínkám vě
decké práce. Praha 1988, s. 45-147.

2/

Protokol o schůzi Společnosti ze 4. 2. 1885, 6. J.
1895, 8. 5. 1893, 4. 12. 1895, 5. 12. 1908, ~. J. 191J
(s přílohou). ÚA ČSAV, KČSN, i.č. 19', kart; 3, 6.

J/

Protokol o sch~i Společnosti z 2. ll. 1887, 6. 6.
1888,' 4. 6. 1890, 1. 7. 1896, 1. 6. 1904, lJ. 6. 1906,
17. 2. 1909~ Tamtéž, i.č. 19, kart. 3, 6. - Listiny
o jubilejním ťondu pro videokou literaturu českou.
Výroěni zpráva Královské české společnosti náuk podaná dne lS. ledna 1887. Praha 1887, s. 48-64. - Protokolo mimořádné schůzi Společnosti týkajicí se Jubilejního fondu z 9. 2. 1898, J. 3. 1905. ÚA ČSAV, KČSN,
i.č. 2J, kart. 9. - K. Šindelář, Vydavatelská činnost,
s. 79.

4/

K otázce odevzdáváni povinnÍch výtisk~ Společnosti
jsou zachovány doklady. ÚA CSAV, KČSN, i.č. 190,
kart. 46.

S/

B1ižši ustanoveni. - In: Výročni zpráva Královské čes
ké společnosti náuk za rok 1888. Praha 1889, s. 10-12.
B1izši . ustanoveni (zminy). - In: Výročni zpráva Královské české společnosti náuk za rok 1889. Praha 1890,
s.,,-6. Výročni zpráva Královské české společnosti
nauk, zároveň zpráva o slavnosti jubilejni, jež se
konala k oslavi stoletého trváni jejiho. Vydaná dne
20. července 188S. Praha l88S, s.' 4. - Výročni zpráva
Královské české společnosti náuk za ro~ 1910. Praha
1911, s. 4.

6/

Výročni zpráva KČSN vydaná dne 20. 7. 1885, s. S,
94-95; Výroční zpráva KČSN za rok 1940, s. 7-8. -

Protokol o schůzi S~olečnosti z ll. 6. 1884,J. 7.
1886, 4. ll. 1908. UA ČSAV, KČSN. i.č. 19, kart.
5, 6.

7/
8/

výročni
výročni

zpráva KČSN vydaná ,dne 20. 7. 1885, s. 5;
zpráva za rok 1910, s. 6-7.

P~otokol o schůzi Spoleonosti z lJ. 10. 1886. 6A ČSAV,

KČSN, 1.č.

19, kart. S-. - Spisy třídy filosoficko-historioko-jazykozpytné král. České Společnosti Náuk ,
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které jsou na skladě. Praha /1900/; - Spisy třídy mathematicko-přírodovědecké král. České Společnosti Náuk,
které jsou na skladě. Praha /1900/; - Měsíční zprávy
o činnosti Královské české společnosti nauk, jež b~hem
roku 1887 (1888) vydával prof. Dr. F. J. Studnička,
řádný člen Kr. Č. společnosti nauk. Praha 1887 (1888).

9/

Protokol o schůzi Společnosti ze 6. J. 1889, 7. 10.
1891, ' 9.12.1896,7.4.1897,2. 5. 1900~ 7. ll. 1900,
7. 5. 1902, 9. 2. 1910, ll. 10. 1911. ÚA CSAV, KČS~,
.
i.č. 19, kart. 5, 6.

10/

Přehled. Prodej u kommissionářů (1889). Tamtéž, i.č.
189, kart. 46; - dopis F. Tempského Společnosti z
19. ll. 1889. Tamtéž; ~ koncept dopisu Společnosti
F. Tempskéulu z 1J. 2. 1890. Tamtéž.

11/

Protokol o schůzi Společnosti ze 7. 5. 1884, 2. 7.
1884, 4. 12. 1889. Tamtéž, i.č. 19, kart. 5; - dopis
F. ~vnáče Společnosti ze 17. 4. 1884. Tamtéž, i.č.
189, kart. 46; - dopis M. Per1ese Společnosti ze
6. ll. 1889. Tamtéž; - cit. dopis F. Tempského z
19. ll. 1889 a koncept dopisu Společnosti z 1J. 2.
1890; - koncept dopisu Společnosti F. ŘivnáčOVi z
5. 2. 1890. Tamtéž.

12/

Dopis F. liivnáče Společnosti z 21. ' 2. '1 890. Tamtéž; dopisF. Řivnáče Společnosti ze 17. 2. 1904. Tamtéž,
i.č. J18, kart. 64; .- protokol o schůzi Společnosti z
5. 2.1890. Tamtéž, i.č. 19, kart. 5.

1J/

Protokol o schůzi Společnosti z· 5. 12. 1894, J. 5.
1899. Tamtéž; - dopis F. Řivnáče V. E. Mourkovi ze
4. 12. 1894. Tamtéž, i.č. 189, kart. 46; - dopis F.
Řivnáče V. E. Mourkovi z 8. ,. 1899. Tamtéž; - koncept dopisu V. E. Mourka A. Řivnáčovi ze 4. 5. 1899.
Tamtéž.

14/

Protokol o schůzi Společnosti ze 7. ll. 1900, 6. 5.
1908. Tamtéž, i.č. 19, kart. 5, 6.

15/

Protokol o schůzi Společnosti z 12. 10. 1910, 14. 12.
1910. Tamtéž, 1.č. 19, kart. 6; - dopis A. ~vnáče
Společnosti z 2J. 11. 1910. Tamtéž, i.č. J18, kart.
64; - opis smlouvy uzavřené s novým majitelem firmy
Fr. Řivnáč p~ Ant~ Řivnáčem dne 16. 12. 1910. Tamtéž.
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16/

Přehled publikací daných do komise Fr. ~vnáčovi
z let 1894-1943. Tamtéž, i.č. 841, kart. 118.

17/

Účetní deníky Společnosti z r. 1884, 1890, 1891, 1899.
Temtéž, i-č. 735, 741, 742, 750., kart. 108, 109, 110;
- účetní deník Společnosti s ročními výkazy příjmů
a vydání z let 1903-1913. Temtéi, i.ň. 755, kart. 111;
- Listiny o jubilejním fondu pro vědeckou literaturu
českou (viz pozn. 3); - účetní kniha jUbilejního fondu
~ro vědeckou literaturu českou z let 1903-1934.
ÚA ČSAV, KČSN, i.č. 822, kart. 116.

Karel

Š i n d e 1 á ř

E!n1ge Fragen der Publikationsverbreitung der Konig1ichen
bohmischen Gese11schatt der Wissenschaften in den Jahren
1884-1914
Zusammen!assung
Mit der Ver1agstatigkeit der Konig1ichen bohmischen
Gese11schaft der Wissenschaften wurde aych die Ve~breitung
ihrer Publikationen 1m Kreise der fachmannischen Offent1~ch
keit 'eng verbunden. E~ wurden periodische Presse, · se~bstan
dlge Werke, preisgekronte Schriften (Preis des Jubi1aumsfonds) und Edition nArchiv českýn herausgegeben. Die Auf1age der periodischen Presse und der Mehrheit der PublikaSionen war 300 b!s 500 Exemp1ar~, desha1b wurde auch die Mog1ichkeit_der offent1!chen Prasentier~ der wissenschatt1ichen Bucher beschrankt.
In der ersten Reihe 1eistete die Gese11schaft von jedem erschienenen Werk die ob1igatorischen und Autor~xempla
re, die nur einen Bruchteil der ganzen Auflage reprasentierten. Ein grosser Teil der Schriften wurde den Mitg1iedern
der Gesellschaft ausgeteilt, aber nur die ordentlichen Mitglieder bekamen immer nur ein Exemplar der erschienenen Publikat!on kostenlos (die Zahl der ordentlich~n Mitglieder war
ursprunglich 24 , 1m Jahre 1909 scnon 30). Fur die ubrigen
Mitglieder , die di~ Mitgliederbasis der Gesellschaft bildeten, wurde diese Moglichkeit ~chon 1m voraus in!olge einer
Institutionsverordnung beschrankt. Die ,Gesellschaft schenkte auch ihre Pub1ikationen einigen_Literaturvereinen und
Wissenschattsinstitutionen. Einige otfent1iche Bibliotheken
und seit dem Jahre 1884 auch die Mitte1schulen bekamen die
Gesellschattspubl1kationen zu Ha1bprelsen.
_ Dle Mehrheit der Auflage der periodisghen Drucke wurde
tur Austausch gegen die Arbeiten anderer ahnlichen Institutlonen und Gese11scha!ten bestimmt. Nur ein Teil der Druckproduktion wurde au! dem Buchermarkt verkau!t. Der Verkau!
gewanrleisteten zuerst die Prager Kommission&rs, Buchhandler
und V.erleger: Calve, Valečka und Řivnáč. Seit dem Jahre 1890
wurde der Verkau! fast ausschlless1ich durch die Řivnáč-Buch
handlung verw!rklicht. Komm1ssion&re brachten der Gesellschaft
aber keinen hoheren finanziellen Gewinn.
Es ist ganz klar, dass die Frag~ der Publikationsverbreitung der Gesellscha!t und ihre Losung die Bestrebungen
widerspiegelte, die Benutzer mit spez1eller period1scher
Presse und Monographien bekagntzumaghen. Diese Bestrebungen wurden aber durch beschrankte Mog11chkeiten der wissenschaftlichen Institution beeinflusst .
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stanislav :"" B a l i k
VÝZNAM PŘÍPRAV VYDÁ..~ zÁKLADNÍ lUnY OTrOVA SLOVNÍKU
NAUČNÉHO PRO ROZVOJ KUL'lVRY A vzntLANosTI V ČESKÝCH

ZEMÍCH NA PfmLOMU 19. A 20. STOLETÍ

Jak vyplynulo již z

předchozich referátů,

výroba knih

v užším smyslu, tzn. jejich opisováni, iluminováni, t 'isk,
vazba apod. vždy doprovázela

sděleni,

rozšiřeni

a uchováni

i nformaci. Vnější podoba knih se proto, přestože mohla čás
tečně

ovlivnit poptávku na knižnim trhu, nikdy nestala

ležitějši

než samotný obsah, pro

nějž

dů

knihy byly a jsou

čteny.

Z

naznačeného

pohledu lze pod výrobu a distribuci kni-

by v širšim slova smyslu zahrnout celou
čtenáře,

jujicich autora a
ptávkou po knize
kovat zamýšlený

určitého

te~t,

druhu

konče

či

společenskou

laiků

a

čtenářskou veřejnosti,

po-

autorovým nápadem publi-

připravy

a prodeje reklamou,

hodnocená anotacemi, recenzemi a kritikou

i

spo-

pak prodejem a koupí vzniklé

knihy. Kniha provázená ve fázi
později

řadu činnosti

počinaje např.

odborniků

je pojitkem mezi autorem, nakJ.adatelem, knihkupcem
zrcadlem odrážejicim dobu svébo

vzniku i faktorem, který se má podilet a podili na formováni

společenského vědomi.

Cilem mého referátu je dané úvahy o formováni obsahu
knihy rozvinout

při

hodnoceni významu

připrav

vydáni zákJ.ad-

ni řady Ottova slovniku naučného (dále jen OSN) pro rozvoj
kul tury a vzdělanos ti v českých zemich na přelomu 19:. a 20.
stol. l }
Můj

přispěvek

ke 100.

výroči zveřejněni

prvého sešitu

zákJ.adni řady a 80. výroči ukončeni jejiho 27. svazku neni
v tomto

směru

zdaleka jediným a

mentálni dilo je stále
časných posuzovatelů

středem

zřejmě

ani posledním. Monu-

zájmu, i když stanoviska sou-

se rozcházeji. Ačkoli většinou je uzná-

někteří,

vána jeho kvalita a nepostradatelnost, poukazují

některé

do jisté míry i pod vlivem dobových recenzí, na
podstatě

nedostatky encyklopedie, jež v

zhojil

čas.

Myšlenka nové a moderní encyklopedia, nahrazující zastarávající Riegrův slovník naučný z let 1860-1874, se
formovala v prvé
pravděpodobně

i v okruhu

polovině

osmdesátých let minulého století

nezávisle v okruhu nakladatele Jana Otty

české části

Karlo-Ferdinandovy univerzity. K in-

tegraci úsilí obou skupin došlo pak 28.

září

1885

uzavřením

smlouvy s hlavním redaktorem T. G. Masarykem. ?kolnosti
spolupráce Jana Otty s Masarykem , i Masarykovo odstoupen í
v souTislosti s rukopisným bojem jsou v
zpracovány . Podle
že

vystřídání

~

ko je

ustáleného názoru by se mohlo zdát ,

Masaryka a jeho

představiteli

tivními
ven

obecně

literatuře podrobně

věrných stoupenců

české vědy negativně

konzerva-

ovlivnilo úro-

obsah celého slovníku. Domní,vám se, že toto stanovispřehnané .

Nelze

především

ča

opomenout, že nové vedení redakce v

sové tísni bylo z valné čás'ti nuceno převzít již zpracované
materiály pro I . svazek. Na stati
byla
noví

~ritika
autoři

původně

psané

pochopitelně obzvláště zaměřena,

museli b ý t

samozřejmě

Masarykem

takže Jejich

opatrní Ve formulacíc h.

Uvážíme-li, že z· odborného hlediska zasáhl spor pouze
část společenskovědních oborů

rovnáme-li samotné

a omezený

klíčové články

počet

hesel, a po-

Králodvorský rukopis z r.

1900 a o osm let mladší Zelenohorský rul,opis , můžeme vývoj
názorů

o Rukopisech

přirovnat

k reakcím na analogické formy

pokroku, jenž provázel během dvacetileté přípravy OSN i
né

vědní

discipliny. Lze tedy v

podstatě

slavu Gollovi, který vliv vášnivého

střetnutí

pozadím stopoval pouze do VI. svazku OSN.

ji-

dát za pravdu Jaros pol i tickým

•
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Dalšim tradičnim a zřejmě mylným názorem je tvrzeni,
že Ottovo· nakladatelstvi, vrchní redakce i
lář

redakčni kance-

mohly koncem osmdesátých let navázat na zkušenosti z

připravy

Riegrova slovniku naučného. Neni tomu tak jen ·

proto, že OSN je dilem jiného nakladatelstvi a většinou
představitelů

jiné generace. Nová encyklopedie, jak vyplý-

vá již. z korespondence Otty s }~sarykem, zápolila s organizačnimi

až

překonávány·

i metodickými problémy, které byly

postupně,

dobře

mnohdy pod vlivem

či uštěpačně miněné

kritiky. Vytýkány byly mj. výběr hesel, jejich proporcionalita, nesrozumitelnost,
encyklopedie

měla

věcné

posloužit

chyby, a vzhledem k tomu, že

autorům

jako možnost zpracová-

ni i odlehlých témat, také nepůvodnost. Sami pracovnici redakčni kanceláře, např. Jiři Guth-Jarkovský či F. X. Šalda
uváději,

že

některé

stati napsaly

či

recenzovaly osoby bez

přislušné erudice. Přestože vydáváni sešitů pokračovalo od

r. 1888 pravidetně, ještě v r. 1891 Konstantin Jireček pouze

předpokládal

rozsah a termin

ukončeni slovnik~,

počita

je s 24 dily a rokem 1905. Členové redakčni kanceláře i nakladatelstvi tedy, jak je
Věnujme

směru

zřejmé,

nyni pozornost

odezvě

vice
mezi

mén ě

improvizovali.

čtenáři.

I v tomto

se názory různi. Nakladatel Jan Otto se zprvu tak

obával nepřiznivé kritiky, že dokonce žádal Julia Grégra,·
aby Národni listy nepsaly proti prvnim sešitům naučného
slovniku. Neni však lepšiho důkazu zbytečného strachu než
je zpráva z Hlasu národa z 26. ledna 1888, dle niž během
deseti minut byl v prvý den expedice rozebrán náklad 40 000
exemplářů
určité

a že mnozi knihkupci si

množstvi

ještě dřive

zamlouvali

výtisků.

Nejen 25. ledna 1888 "byl Ottův Slovnik Naučný předmě
tem denního rozhovoru, zejména v kavárnách", přičemž "publikace byla posuzována vesměs přiznivě a činila ve všech kruzich nejlepši dojem". Z reo!,nzijednotlivýoh sešitů je patrné, že čtenáři byli s to obsáhnout celý jejich text. To,

že všichni,

kteří

v produktivním

prožili období vydávání encyklopedie

věku,

mohli OSN

průběžně pročíst,

přispělo

r02hodně k prohloubení úrovně všeobecného vzdělaní i k dal~
šímu rozvoji mnoha vědních oborů, K tomu, aby jednotlivé

sešity OSN mobl~ sloužit zároveň jako osvětový časopis,
přispěla i relativně nízká cena, ~terá činila 36 kro Fakt,
že méně známí spoluautoři, podílející se pár hesly, rádi
připomínali svoji práci a že čtenáři posílali do redakce
úplatky, aby o nich byla zmínka ukazuje, že prestiž encyklopedia stoupala. Nemění na tom dle mého nic ani to, že
"obecenstvo" podle zprávy v Osvětě z r. 1908 prý přijalo '
poslední . 63l. sešit s menším zájmem než sešit úvodní.

Dalším důležitým kritériem při hodnocení encyklopedie
je složení kolektivu spoluautorů •
. Jména těch, kteří do OSN přispěli, včetně jejich
"chiffer" přináší XXVII. svazek. Představovaly osoby, jmenované spolu s údaji o místě jejich působení a povolání
k r. 1908, resp. k datu úmrtí, nejvybranější výkvět národní
inteligence v letech 1888-1908? ' Připomeneme-li si jména
těch, kteří pro rukopisný boj zůstali stranou, mohli bychom
snad odpovědět záporně. Bylo by však i za optimálních politických a společenských okolností možné plně využít existující intelektuální potenciál? Vždyt někdo odmítl spolupráci
z důvodů osobních, jiný pro pracovní vytíženi, někomu nebyla
ani nabídnuta.
Citovaný seznam z r. 1908 je cenným pramenem při hledání širších souvislosti, provázejících vznik OSN. Přehled
osob, doplněný o jejich biografické údaje, napoví mnohé o
rozvoji jednotlivých věd, o odborné úrovni určité sociální
vrstvy, o generačních změnách či o niveau vědy, školství,
osvěty a vzdělanosti v určitém teritoriu. Bylo by však chybou tento přehled chápat staticky. Během dvaceti let se mno-
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hé událo v život~ tvůrců encyklopedie. V r. 1333 se jich
k dílu přihlásila necelá polovina ze závěrečného počtu
1 086, n ě kteří se nakonec do práce ani fakticky nezapojili.
Zbývající dopisovatelé se přidávali dodatečně a i oni,
stejně jako členové původního kádru, postupovali v zaměst
nání i na společenském žebříčku, měnili půs?biště i názory,
vyvíjeli se odborn~ i charakterově , stárli a umírali. Je
zřejmé, že s .t arší spoluautoři mohli OSN považovat za vyvrcholení svého celoživotního díla, mladší za odrazový můstek.
Vzhledem k tomu, že všechna hesla nejsou signována,
nepodaří se rekapitulovat rozsah vynaložené práce podle
Jednotlivých autorů. Nejvíce hodin slovníku určitě věnovali
členové redakce a jimi preferovanf přispěvatelé. Spolupráce
s nakladatelstvím a redakcí byla navazována krom~ výzvy,
adresované osvědčeným odborníkům, také na základě doporuče
ní žáků učitelem, přátelských či pracovních vazeb. Sympatické bylo, že redakce byla ve výběru demokratická a že vedle
sebe v encyklopedii najdeme i články osob, které se neměly
příliš v lás ce.

Záv~rem, jelikož nemám odvahu sám recenzovat většinu
z 139 418 hesel OSN, ocením naši dosud nejrozsáhlejší encyklopedii pouze podle toho, s jakou intenzitou je dosud používána. Obavy předků, že -kdyby za opravdový slovník naučný
u nás platiti mohlo dílo třeba rozsáhlé, ale původu obskurníhO, rázu zastaralého, názoru úzkoprsého a , práce diletantské, nebylo by to jen smutné svědectví vědecké literatuře,
nýbrž i velká újma budoucnosti naší" se mi s odstupem doby
zdají jako neopodstatněné.
Česká společnost přelomu 19. a 20. stol. uložila do
Ottova slovníku naučného "kus svého vědeckého a literárního
rozvoje". Redakce měla k dispozici spoluautory, o nichž
mohl Josef Kaizl právem napsat, že jsou "střízlivými odbor-

5PO

níky".
Nelze se naopak divit, že
čtenáři

soudobí

přes

závěrečný

~spěch moh~i

i zainteresovaní spolupracovníci v tisku

a čas opisech poukazova t na některé nedos ta tky. ne'š lo však
o výtky zásadního rázu,
o tom, že dílo
Ottův

n ý ch

nezůstalo

slovník

a~e

spíše o

upozornění ,

naučný,

výsledek a

pamětník

přestavitelů české inteligence , přelomu

podníti~

rozvoj národní

svědčící

nepovšimnuto.

vzdělanosti,

píle vybra-

19. a 20 . stol.,

na jehož tradici by-

chom m ě li být hrdi. I po letech totiž plati slova děkovného
dopisu členů redakce Janu Ottovi z 21. dubna 1908, že "dnes
můž eme

se chlubiti dilem, které by každé

literatuře světové

bylo ke cti".

Poznámka
\

1/

Rozšířený

text referá tu vřetně poznámkového aparátu
byl předán reda k ci Časopisu Národniho muzea.

Stanislav Bal i k
Die Bedeutung der Vorbere1tungsarbe1ten zurNHerausgabe der
Grundreihe des Ottos Konversationslexikon fur Kultur- und
Bildungsentwicklung in den bohmischen Landem an der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert
Zusammenfassung
.

Der Beitrag 1st dem 100. Jahrestag des Anfangs der
der Grundreihe der umfangreichsten tsohechischen
Enz7klopadie, Ottos Konversations1exikon, 1m Jahre 1881 und
dem 80. Jahrestag ihrer Vo11endung mit der Herausgabe des
631 Heftes 1m Jahre 1~08 gew1dmet. Sein Au!or verto1gt das
Zie1, Entstehungsumstande des Werkes anzunahem und aut ein1ge Prob1eme, die bei seiner Bewertung zu diskutieren sind,
aufmerksam zu machen.
Au! Grund d~r zeitgemassen Zeitschr1!tenrezensignen
und des EnZ7klopadie1nha1ts wurden versohiedene Umstande,
die das Niveau des Lexikons beeinflussten, beurteil t. Vor
allem hande1 te es sioh um den sgn. Kamp! um die HandsohrHten und um dieNErsetzung des Hauptr~dakteurs T.G. Masaryk
und seinerNAnhanger durch die Reprasentanten eines konservativen F1uge1s der tscheoh1schen Inte11igenz. Im Gegensatz
zu dem b1sherigen Standpunkt wurde !estgeste11t, dass der
S!reit nur einen Tei1 der gesellscha!tsw1s§enscha!tl1chen
~acher und eine begrenzte Anzahl der Kennworter beeinf1usste und dass die 4nBchauung der Redaktion und der M1tvertasser der EnZ7klopadfe in Bezug aut die sgn. HandschrHten
sich weiter entw1ckelte .
Weiter w1rd in dem Beitrag der Nachhal1 des Werkes unter den Lesem in den ·Jahren 1888-1908 bewertet. Die einze1nen He!te dfenten gleichzeitig als Volksbi1dungsze1tschri!t
zu erschwing1ichem Preis und zur Vertie!ung der allgemeinen
Bildung breiter~r Kreise, sowie zur weiteren Entwicklung
vie1er W1ssens!acher.
Ottos Konver§at1onslexikon, dessen Autorenkollektiv
1m 27. Band angetuhrt 1st, 1st heute, . seinem Charakter nech,
eine historische Quel1e, die nfcht nur von dem Niveau einze1ner w1ssenschattlichen Disz~plinen und von den Personen,
die d1ese w1ssenscha!tliohen Faoher trieben, sondem auch
von dem Niveau des Schulwesens, der Vo~kskultur, Bi1dung
und von der gesamten Wissenscha!t in Bohmen um die Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert ausspraoh.
HerausgaŘe
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PUBLIK.lčNÍ enmOST .lKADEKIcúBO SPOLm UPPBR

V .inulýoh dneoh Jsme si mohli připa.enout padesáté
od posledniho vydáni ~eskoUdovskQ,o kalend6ře, který vyoh6zel ka~or~ně v leteoh 1881-1938 Jako ti.ková tribuna ~ .U!eJni publika oe Spo1ku ~eský'oh akade.ikll Udd,
později Akade.iokQ,o spolku. KaPpar. l / V plUti. rooe tollU
bude padesát let od doby, kdy vyila Jeho náklade. poslední
kniha a nedloubo na to byla za. tavena i ...otná ~inDost
tohoto .polku. Ti. byla zároveĎ akon~ena Jedna etapa ae.kolidovskQ,o hnuti.
Duohovním otce. tohoto hnuti byl Siestried Kapper,
který Ji! va atyřicátých letech .inulého .toleti, pod vlive. ná.ord .vého plitele Václava Bole.ira Nebeského, Jako
prvni Žid zaěal .vou poezii ps6t aesky. Jeho snahy .e vJak
v a •• k6. kult~ prostředi nesetkaly • depeche. a navic
byl ve .v_ .naleni OS_OC8n i .ezi Židy. Pozd~Ji, ve .10litých ~inkách aeskOD~okých vztahd Jede.átých a .e<t.de.át1oh let .tnulébo stoleti, .e vJak některé význa.ué
osobno.ti, navzdory nepochopeni U'VDitř iU.ov.ké .poleanosti, přih16.ily k ěesk'-u národu. JmenuJ" na.átkou Mořioe
BaJtlfe, BobUJŮla Bondyho, Julia RIIitlera, Aloise Zuckera,
JeJiohl vjZDaJII nebyl ostatně zanedbatelný ani pro rozvoj
ěesk'ho národa. ZároveĎ také
druh' straně, v ěesku pro.tfedí, .e Tyskytovaly zati. sporadické hlasy (napf. J. J.
Xellár, J. Barák, J •. Arbes a dalii), které si pfály z.ěle
nini Židll do aeské .pol.anosti. ~oto v této době Jil vyoházeli z ěe.kýoh .tfedních ikol první lidovJtí abaolv.nti, takie .e postupně vytváfely po<t.taky pro ror-ov6ní
organizovaného ěeskolidovského hnuti. Prvním' ustaveným
ěeekolidoveký. .polke. byl právě Spolek a.sltých akad• .!kd
lidd, salolený v Praze r. 1876. Mezi Jehe zakladateli

TÝr~i

na
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a pnuúii aleuy najde_ lII10bá znásá jsÚla: Ludvik Heobl,
Jakub Sobart, Auguatin Stein, Jo ..r . klud, Ma% Reiner,
pozdijií .inietr Adolr Stráneký s lII10sí dalií. Prvnúi etarostou spolku byl objovitol JietebDiokibo kanoionálu Loopolci Xatz.
Spolok ee U8tavil jako ryzo nepolitioká ercanizaoo,
ale v~tiiD& jebo přísluJníkd (nebo bývalý oh pfísluiníkd)
eo politioky hlásila k sladoěeob~ a poscliji, po Bacloniho
jazykovýoh nařízeníob a po hilsn.ri'dl, lII10zí s niob pře
ili k eooiálnúi cIosokrat&. nobo k realiet6.. Cíles, k nÁml! sslfo..,.18 práoe a usilování alend epolku, byla aeullaoo Žicld e aeským prostfedúi, tody eyntéza aeJetví s !idovetví, při60.! 6ei.tví bylo obápáno naoionálni a lidov• tyí nábo!oneky. Prote joclneu z prvofaclýob snah epolku bylo nahrazon:! prlvilogO"f'aD~O a dollinuj!oíÍao poetavoní nlaesiny v lido..,.kýoh rocIinách eseltinou. Jodnalo eo pfodovlúi
• rodiny u.asone v ryse esoek" proetfedí, clálo v Praze,
slo i e ro4iny so ssílonýoh oblaetí Č.ob, z _íst, kdo pfevládala aoJtina. První příe1un!oi epolku ei uvidosova1i
a .ssi na .obl pollD&l.i, 10 právl ul!..,mí nlaCSiny je zwjvltJ! přok6ikou dore_lní • aoekou ápo10CSnoeti, Ie Židé
p6aObí Jako dvejnáeob oisí Ii..,.~ - nejon jako Žide, ale i
jako jasykov' ni. . oké ebyvateletvo - a .. s toho ~lÝ"'á
n_oboat 1eplího eebouplatnlní v a.ek6 epe1oanoeti. Chtlli s~tat Židy, alo sárovoĎ pfijsout ss ev. i aeeké probl"", prob1"" epoleCSnoeU, v níl .0 nar.o<'ili, v níl lili
a jojíl. eo tody oítili být oouaáetí. A tak tito sladí lidé
toulili p. obou.trann" eetfení hranio . .zi eblaa etniky,
po to., aby eo zbavili ~ODooti clané p6vodo., aby byly
;IIbofeny hradby "'i1eDko'Y4bo a kulturního ghotta.
Aby lepe .ohl Jífit evé nhory, :11&6&1 epolek (i kdyl
to zpoaátka. n ••ll v ~olu) UYalovat o vlaotní tiakové
tribuni. Na ..".dávání 6aeopiou DOlIlI tinaDan! prostředky,
zvolil tody tOftIU Jmiby. Mlla to viak být kniha, kterou by
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po .rvn!. pfeatení, a1e k ní~ by se muae1
vracet. Z toho d~odu pad1a vo1ba na ka1endáf,
rozdUený do tU ocldí1ů: na aást rituální (:psanou hebrejsky), aást ka1endáfní a aást be1etristickou, kter' by1y
doplněny spo1koTými zprávami a inzeroí. První lSislo vyUo
vustně na .z kouJkn. Redakění rada ne.ěu zkuJenost s vydávánÍIII knih a navío netuiHa, zda kalendáf půjde na odbyt.
V t4 ~oby ji! vyoházel německý ~idovský kalendář • pros.dit ae bylo tedy dvojnásob tělk'. Z teho důyodu byl tak'
prvn! kalendář tormáte. připodobněn němeok'-u. Nejistota
redakce, zda se publikace tinananě vypla ti, jaký bude .H
dosah a zda najde podporu v aesk' společnost~ se odraziu ·
tak' v to., Je vieoh iest prvníob příspěvků v beletristio2
k' aásti by10 výhradně od židOvskýob auterů. / Jak později
vzpe.ina1 prVní redaktor Ausu-tin Stein,'/ kalendáf vyie1
v nákladu dva tisíoe výtisků a byl rozebrán asi ze dvou
Uetin. 4/ Phstož. by1 první roanílt ztrátový, odhlasovd
spolek, aby a. ~ vydávání kalendář. pokraa~o, a tak se
lalendář vydal na oestu, která byla Dási1ni ukonaena až
němeokou okapaoí Čech.
V l.t.oh 1881-19,8, kdy kalendář vyoház.l, bylo v jebo beletristiok' 6ásti otiitěno 1167 plíspěvkd, kter' .ů
Je. . rozdě1it zhruba do tfí oddílů. Poe.i. a prÓ.a zaujímalyasi 4, ~ (494 pfíspivky), odboru' atudie, jako literárnividn' a lDIiDovidn' plíspěvky, práo. z obu.ti náboI.Datv!, tilozoti.,· bistorie, ekonomiky, sooiolOSi., li- .
votepian' stati apod. zaujíaaly asi 47 ~ (,SO pi'ispěvků)
a 10 ~ (12' pfíspěvky) tvořily.pfekhdy, plavUně z beletri ••
~ole. kalendáf. vyrostly tfi s.n.rao. a •• kožidovskýoh
autorů. lIejatarii z nioh, aůž ••• ji nazvat bud i te1akou,
Ile j.dnak o podáni d6kazu, Je lidoviti autoři .ohou paát
i a.sky, a ti. vustni apolutvofit a.skou literaturu a Imlturu, a jednak o to, aby prezeDtovala li.oc.k'-u prostfedi
atenáf

aastěji

neod1o~il
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i jinou nei! němeoky paanou literaturu. Nejvýraznějií postavou mezi těmito literáty, z niohž můžeme namátkou Jm.novat
Josota Penítka, Karla Fisohera, Auguatina Steina, Jos.fa
žaluda, Al.ois. Zuokera, byl bezesporu Adalbert o.etreioh.r
- Vojtěoh Rakoua. Usilování t'to první seneraee napomáhali
od poěátku i mnozí ě.Jtí autoři. Vdbeo prvním z nich byl
Ladisl.av Stroupelnioký, a po n~m sv, sympatie asimilaěnÍ8lu
hnutí demonstrovali např. Jakub .Arbes, Josef Barák, Bdvard
Jelínek, FrantiJek Xvapil, ale hl.Rvni Jaroslav Vrcblioký
(kt.rý pro kal..ndát mj. napaal svou dramatiokou báseĎ Bar-Xoobba). Druhá S.neraoe, kteróu byohom mobli nazvat g.n.raoí ideol.osd, pekraa.vala v nastoupenýob intenoíoh svýob
pi'.dob&1od a dále J. rozvíj.la. J. to gonoraoe Eduarda Lederera (Ledy), Ma~e Lederera, Bobdana Xlinenberg.ra (Rataj.), Viktora Vobry3ka, Viktor. Teytze, Al.freda Fuob •• , Otakara Gutba, RudoUa nlov~o, Jaroslava Rokyoany, Vítiz.l.a~ Markua. a mn.býob dal.Jíob. Patří k nim i jedna z nejddle!!itijJíOh po.tav a.skolidov.kéh. hnutí, filozot a teorotik asimi1&oe - Jindřiob X.hn. Z aoek~o prostředí j. kmenovým přispivat.l.m kal.oudát., podobni jako Vrohlioký v do_o
báob první conoraoo, Jo.or Svatopluk Maobar. Iromě nibo
j_nujmo ůos~ Váolava VOjtíJka, .Antonína Maoka, čeňka
Zíbrta, Jana Boraina atd • •0jml.adJí conoraoe j. ji!! gon.raoí litoritd, kwH pattí nodíhě do aosk' l.Ueratury.
Jsou to napil. po.l.odní ~ redaktoři kal.ondáto Fcon Ho.tov.kt a RaDuJ BonD, dálo Jiří Orton, Jiří Langor a dal.Jí. Tito autofi doká.al.i kol.om .obe .ousttodit .v, vratovníky z
60.k~o pro.tfodi, a tak v kalondáfi pravidohi publikovali
Jan ZahradDíCSok, PraDtUok Bal. . , PrantU.k Hrubín, Kamil
Bednáf, Jilí Valja, ze etarJíoh pak Jo.or Kopta, Mario Majerová a bl.avně Jo.of Hora.
Význam kal.ondářo pro ná. tkví pfodeviDa v t_, i!o na
.tránkáob jobo pado.áti o.~ roCSníkd je zobraz.n vývoJ asimilaaní myJlonky od prvníob, !!ivolnýob obbajob .1 po kon-
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oepění vyjádření

ideje asimilao. z pera Jindřioh~ Kobna.
Pfitom Jeho redaktorům 3 / nešlo o to, aby se na stránkáoh
kalendáře pouze teoretizovalo, ale aby s. jak židovské,
tak č.ská sp~lečnosti prezentovala kulturní revue, sborník,
který s. dokáže -.yjadřovat k dobovým prob1émllm. Je samozřej.á . že v j.ho obsahu převažovala židovská tématika.
Její podoba s. v průběhu doby měnila a v souladu s tím mě
nil s~ou tvář s . .otný kalendář. Zpočátku plnil propagačně
uvědo.ovaoí dlohu v lidovská společnosti a epolu s tím
propagačně seznamovaoí Úlohu ve společnosti české, ale posl·' •• ve dvaoátÝ9h a hlavně třioátýoh leteoh tohoto století ee .,.,-vinul do podoby předs taTi tele svábytné kul turni
součásti a.ské společnosti. Právě tím s. vlastně naplňoval
program a oíl č.skožidovek'ho hnutí. 6/
Důl.litým zdrojé. inrormaoí o ostatní tištěné produkoi epo1ku jsou spolkové zprávy, vydáva,n' každoročně jako
brožura. Nedoohova1y se sio. v 6plnoeti, ale ve stručn'
to~ě byly pravidelně uveřejňovány taká v českožidovském
kalendáři. Tam byly tak' publikace inz.rovány.
Pfestože spolek neohtěl v č.ské. židovstvu působit
v ohledu náboženské., .usel · zpočátku vyvíjet znač~ou čin
nost i v této oblasti, když se z d~odd asimilačníoh, a tedy do značné .iry i jazykovýoh, snažil nahradit v bohoslužbě ně~inu češtinou. Ve stejné. duohu praoovali jeho pří
slušníoi i na , prosazení češtiny ve správě náboženských eboí
a rabinátů, a v neposlední řadě i ve školách, kde se náboženství vyučovalo v n,-čině. Proto 24. června 1882 odsouhlasila valná hro_de spolku návrh na vydání č.ská učebnioe
náboženatví. Úkolu se ujal jindřiohohradecký rabín Leopold
Thoraoh. Pf.ložil Brauerovu učebnioi náboženství, kterou
spolek-.ydal r. 1884. Vfnose. ministerstva kultu a vyučo
vání z 6. května 1883 byla učebnioe sohvál.na, ale pouze
pro střední školy. Na obeoných a .ěštanskýoh školách s.
nábož.nství i nadál. vyučovalo v ně.čině. R. 1883 ~ř.dal
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spolek ThorschoTU uěebnioi do komise knihkupeotví Bursík
& Kohout, nobot uěobaioe spolu s kalendáře. byla pro spolok velkou tinanění zátě~í. Dalií ~ihou tohoto druhu,
ktorou .e akado.ioi ohystali vydat, byl Steinův překlad
Modliteb pro dny vlední, soboty a svátky, ale z finaněních
důvodd .uaeli od tohoto projektu nakoneo ustoupit a vydání
.e r. 1884 ujal tiskař a nakladatel Jakub . B. Brandeis.
Běhe. sv, ěinnos ti za Rakouska-Uhorska hodlal spolek
vydat joltě dvanáot publikaoí. Realizováno jioh bylo nako, noo pouze lost, a z toho přodnálka Jakuba Scharra vo spolku Vesolost v Pfib~i O lásoo k vlasti so v knihovnáoh
nodoohovala. 7/ , Ze __,vajioíOh iosti v1m4 pouz. u jOdn' •
naprostou ji.totou, proě se od J.Jíbe vydání upustilo.
K dvaoetiletí sv'ho trvání ohtlli akado.ioi vydat soubol'D'
vydání Kapporovýoh spisd. }fa pfíprsvě knihy se něalo prsoova t, byla zvolena tfiělenná komiso, ktorá lllila vydání na
.tarosti, probíhalo vyJodnáváni • tiskaři a byl pořizon i
opi. Kapporovy ~6atalo.ti, alo v t'le době so 'roshodla ,
vydat .pisy .v6ho mantola i Kappo1'ova vdova, a tak r. 189'
spolek od sv'ho zá.ěru Qatoupil. O ostatníoh připravovanýoh
titul.ob .0 1 •• d..aívat, 10 spolok • tinaněnioh d6vodd od
jejich vydání upustil. Blho. r. 1908 so jodnalo o .oubol'D'
""dání (do U dOby uevydanýoh) oseji Váolava Bolemira !lebo.k'ho, na r. 1911 byl pfiohysth výbor praoi Viktora Vohryaka, r. 1914 .ěla být ""tUtěna foě Jindřioha Kohna,
prone.oná 21. lodna 1914 pti zalo~oni ěe.kolidovsk'ho .polku ,R ozvoj v. Vídni, dále pfodnálka Viktora -r.J'tze8/ a práoo
Viktora Vohryska o Huborovi. Z naleho dnelního hlodiska neJvýznamnějli. podnike., k johol realisaoi v t_to období doIlo, bylo vydání knihy povídok Vojtěoha Rakouso Vojkoviětí
a pfo.polní. Soabor povídok otiltěnýoh do.ud pous. ěasopi
.ecky (s vollt' ěá.ti v Kalendáfi ěO.kolidOV.ke.) byl oka. t i t i ,ros.brán a doěkal
vslpiti daUího vydAní. 9/ V _sivá 10 ěn_ ebdobí .0 si tuao~ • vydáváni. publikaoi pode ta t-
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ni zminila. Z projektovanýoh dvaoeti dvou titu1d spolek
nerealizoval pouze dva. Ve dvaoátýoh letech se ohystali
akademioi ..,.dat obsáh14 dvoaa.,..zkov4 dílo Eduarda Lederera
Židovství a ·iidovstvo. Jelikol se jednalo o nákladnou publikaoi, vypsal

Da

oeně

praVděpodobně

50

K~,

ale

ni spolek subakripoi v pfedpokládan4
se neselel dostatek záje.od,

a tak bylo od tisku upaitěno. Druhou nerealizovanou knihou
byly HWllbergero..,. DějiDy aeskoiidovsk-'bo hnuti, kter4 spolek hodlal vydat spole~ně Se SvŘze. Č.ohd-lidd v ČSR, ale
tuto závaiaou publikaoi jil
i pot.,
řUo

00 přestal

..,.ohá.ei

..,.dat náklade. spolka

nesta~il

..,.tisknout. Pfesto se

Kalendář ~eskolidO'YWký,
jeltě tři

poda-

knihy, • niohl nej-

vý~ějlí, antolosi. hebrejsk' poezie posledních deseti

staleU v phkladu Jiffho Lancra, .Ua symbolický název
Zpivy .avrt.ntch.
SrO'nl'-e-li tuto

pgblika~.í ~iDn. . t

dáře, l.e konstatovat, h

se skladbou kalen-

a.i 50 ~ kDiiaích Utuld je viDo- .

váno poezii a próze, 40 ~ v~ckým a teoretickt- studi!a
a 10 ~ překlad6.. Autory lze z velk4 větliDy zařadit 40
druh4 generaoe

kalendáře

- generace ideolosd hnutí. VlechDy

publika oe spolku, &1 na Jedinou vtj1aaku, lIJ'ly tiJtěDy v
Praze, IIp~átku u IidoT8kých naklada teld a tiakařd, např.
Ballenbergera, Sct.elke.e, Haas. a daliíoh, pozdiji i v
Právu lidu a Lidov4 knihUskáml J. Skaláka & spol. a A.
Hiaoe & spol.
Lze kon.tato.,..t, h pgblika~ní ~iDno.t tehot. · spolku
byla poměrně rozsáhlá (89 tituld) ,10/ vezmeme-li v á'fthu,
ie byl odkázán na vlastní adroje příj.6, předeyJ~ na /Slensk4

příspěvky

uraent

a dary . . oenáld; jeden z

vthradně

nejddlelitějlích,

pre publikaiSní6aely, byl odkaz Viktora

Vohryzka ve vtli 12 000 KIS, ze kter-'bo byla zalolena edioe
Yohryzkova kDiho'YD&, jel _oiaila dallí vyda.,..telskou
nost spolku. Pfesto, h

~iD

na Yohryzk'IiY tond pfiapí.,..li Jak

jednotlivoi .tak aístní orsanizaoe S.,..zu Čeohd-lidd a čes-
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ko-židovského
neustále

společenského

připomínat,

že neni moŽDO

aby

přikročit

sdruženi, bylo

včas

abonentům třeba

za publikaoe platili, jinak
lll

k vydáni dalJiho titulu.

Přes

tyto potila se spolku podařilo realizovat i n~které rozsá· ~lé práoe,

jako byla např. Zibrtova Haggada (ohlaS pisni

velikonočních v lidovém podáni) nebo posmrtné třisvazkové

vydání dila Jindřicha Kohna Asimilaoe a věky.
Závěrem

byoh se ohtěla znovu vrátit k českožidovskému

kalendáři. Úplně posledni. příspěvkem, který v něm byl
uveřejněn,

dářské

je článek Jaroslava Rokyoany Dvě drobné hospo-

katastroty v

Čeohách

po roce

1866. 121 Byl zakončen

dvojverJim, které paradoxně dostalo jiný, hlubJi smysl:
světem

·Osud táhne

-- kdo se ohoe vyhnouti?".

Na počátku června 1939 byly mistnosti Akademického
spolku Kapper gestapem

zapečetěny,

jeho

činnost

vJak neby-

la jeJ tě oficiálně . . s~vena. Až v bf.znu 1940 byl spolek
řišským protektorem rozpa.Jtěn. Cesta, kterou r. 1876 na-

stoupil, byla

násilně ukončena.

Zanedl.uho nato nastoupili

na svou posledni oestu mnozi z jeho přislulnik~. Lidé,
kteři

po celý

život , liřili

myllenku lásky, toleranoe a 00

"južii spOlupráce . . zi těmi, jež navzájem spojuje teritorium, hospodářstvi, kal~, jazyk a v neposlsdni řadě i
staleté společné dějiny; myllenku, že lidé, jim! .e dostává všeoh atribut~ národa,
přesvědčeni,

byt

jsou rozdilného nábo!enakébo

jsou tohoto národa vskutku plnoprávnými při

sl1liniky. V to. byl smysl českožidovského hnuti, k t _ t o
cíli směřovala .práoe vJech českožidovakýoh .rgan1zaoi.
Proto ani dnes, po vice než sto letech od vzniku

českoži

dovského huutl, neztratily ani l:alendář C5e.kožidovaký ani
ostatni publikaoe tohoto hDati své opodstatněni. V hledáni
porozuměni

a identity jsou pro nás odkazem naJioh spoleC5-

n'oh před~~

Sll

Poznámky

1/

2/

Spolek /Seskýoh akadellliků židl1 byl založen r. 1876
a r. 1920 byl přejlllenován na Akademický spolek Kapper.
S. Kapper, V. Zirkl, J. Penížek

K. Fischer.

(2%),

A. Stein,

'3/

A. Stein, První ročník. In: Kalendář lSeskožidovský
na rok 1910-1911, r. 30, s. 50-54. Praha 1910.

4/

O nákladeoh kalendáře se doohovaly jen sporadické
zprávy, takže jak se kalendář v tOlllto ohledu vyvíjel,
se můžeme jenom dohadovat. Po prvním ročníku byl
zřejlllě jeho náklad snížen, nabot r. 18~'3 vyoházel
v počtu 1 500 vYtisků. Záhy viak začal finančně prosperovat. R. 1~~6 již příjmy z něho pOkryly nejen náklady spojené s jeho vydáním, ale vynesl již spolku
finanční zisk. Tato proeperita trvala až do války
( r . 1894 náklad stoupl na 2 300 výtisků), a teprve r.
1917 byl po dlouhýoh leteoh opět pesívní. V *éto době
s e také na stránkáoh kalendáře neustále apelovalo na
abonenty, aby řádně a v/Sas za publikaoi platili.
O nákladu kalendáře T " .eaiTálačném období nemáme informaoe ale lze se domnívat, že s jeho stoupajíoí
árovní {rozsahelll i oenou) stoupal i náklad, nebot výtěžek z kalendáře představoval pro spolek oelkelll jistý zisk.

S/

A. Stsin, ~. 1-'3 (1881-1883); K. Fisoher, r. 4-25
(1884-1905); o. Guth, r. 26 (1906); v. Teytz, r. 27-34 (1907-1914); M. Plesohner, r. 35 (1915); E. Lederer, r. 36-37 (1916-1917); A. Fuohs, r. '39 (1919);
v. Markua, r. 40-48 (1920-1928); J. MUnzer, r. 49-50
(19 2 9-1930); E. Bostovský, r. 51-S6 (19'31-19'36);
H. Bonn, r. 57-S8 (1937-19'38).

6/

Bližií informaoe o

kalendáři viz

Kalendář českožidovský. In:

/Slánek H. KrejlSové,
ŽidOTská ro/Senka S750

(1989-1990). Praha 1989.

7/

strahovaká knihovna PNP, knihovna Ústavu /Seskoslovenské a světové literatury ČSAV, knihovna AMP, NK ČR,
knihovna Rady židovskýoh náboženský oh oboí a knihovna
Státního židovského \llUzea.

8/

Jedná se pravděpodobně o přednášku O lSeskožidovSké
otázoe, kterou r. 1914 ve spolku přednesl.

9/

Druhé vydání bylo tHtěno zřejlllě z původní sazby, nebot existuje pouze označení 1. a ~ 3. vydání; ozna-
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ěeni

2. vydáni ohybi. Obliba Rakousových povídek se
nejen v poětu vydáni, ale i ve taktu, ~e po. vidky byly dramatizovány a brzy phlo~eny do něměiny.
od~zila

10/

Neuva~jeme-li druhá vydáni některých
té~ náklade• • polltu.

publikaci, kte-

rá vylla
11/

Akademioi se domnivali, h pfi řádná placeni -. knihy
by byli .chopni vydávat S-6 publikaci ročně. Stávalo
se toti~, ~e a~ po řádn'. zaplaceni Jednoho titulu
.bonen~ se přikroěilo k připravě da1Jího projektu ,
a tím byla publikaěni CSinnost znatelně retardována .

12/

Kalendář CSesko!idovaký na rok 1938-1939, r.

s. 17911.

S8,
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Přiloh.

Soupis pub1ikaoi vydaný oh Spolkem ěeskýoh akademiků
~idů a Akade.ioký. spo~m Kepper
Jedná se o rekonstrukci, jak knihy postupně vyoháze1y.
Proto naše ěi.1~v'ni neodpovidá ěis10váni akademiků, kteří
s nim zaěa1i pozdě a ve své ěiselné řadě nepodohyti1i všeohny tituly (hlavně z dříVějšioh dob). Jejioh ěis10váni
bylo nesouatavné, a 1eokdy zpráva o právě vyll' knize byla
otištěna vespolkovýoh zpráváoh kalendáře, který vylel
později nel kniha a nese dřivějli oznaěení. Mistem vydáni
je zpravidla Praha, vydava te1em a nak1ada te1em je do r.
1920 Spolek ěeských akademiků židů, pak Akademioký spolek
Kapper. Misto uvádíme pouse v připadě, že jim neni Praha.
1.

Kalendář ěeskožido~ský na rek 1881-1882. IRoě.
T. B. Sobmelkes, 1881, 149 .s.

2.

Kalendář ěeskožidoYský

3.

Kalendář ěesko!idovský

4.

'!borsoh LeopOld, N'áukit. o nábolenstvi lIIojžibkém pro
středni a mělianské Iko1y (překlad Brauerovy uěebDi
oe). T. n.uveden, 1884.

.5 ;

Ka1endál

ěesko!idovský

na rok 1884-188.5.

Roě

6.

Kalendář ěesko!idoveký

na rok 188.5-1886.

Roě.

.5. 188.5.

7.

Ka1endářěeskožidOVBký na rok 1886-1887.
T. B. Sohmelkes, 1886, 172 s.

Roě.

6.

8.

Kalendář aeskolidovský na rok 1887-1888.
T. B. Sobmelkes, 1887, 192 s.

Roě.

7.

9.

EaIeDdář ěeskelidovský na rok 1888-1889. Roě. 8.

10.

Kalendál ěesko!idoveJct na rok 1889-1890.
T. B. Soa.elkes, 1889, 167 s.

1.1

na rok 1882-1883, Roě. 2.
T. o. k. dvorni .knihtiskárna A. Haase, 1882, 171 s.
Roě.

na rok 1883-1884.

T. B. Son.elkes, 1888, 1.52 s.

3. 1883.

• 4. 1884.

'
Roě.

'9.
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U.

Kalendář česko židovský na rok 1890-1891.
T. B.• Schmelkes, 1890, 157 s.

12.
13.

Kalendář českožidovský

14.

Schar! Jakub, O lásoe k vlasti,

15.

Kalendář českožidovský na rok 1893-1894.
T. B. Schmelkes, 1893. 158 a.

Roč.

13.

16.

Kalendář ~eskožidovský

na rok 1894-1895.
T. L. Ballenberger, 1894, 159 s.

Roč.

llf •

17.

Kalendář česko židovský

na rok 1895-1896.
T. L. Ballenberger, 1895, 160 s.

Roč.

15.

18.

Kalendář českožidovský

na rok 1896-1897.
T. L. Ballenberger, 1896, 216 s.

Roč.

16.

19.

Kalendář českožidovský

na rok 1897-1898.
T. L. Ballenberger, 1897, 202 s .

Roč.

17.

20.

Kalendář českožidoveký

na rok 1898-1899.
T. L. Ballenberger, 1898, 170 s.

Roč.

18 .

21.

Kalendář českožidovský

na rok 1:899-1900 .
T. L. Bal1enberger, 1899, 169 s .

Roč .

19 .

22.

Kalendář českožidovský

na rok 1900-1901.
T. L. Ballenberger, 1900, 150 s .

Roč .

20 .

23.

Kalendář českožidovský na rok 1901-1902.
T. L. Ballenberger, 1901, 163 s.

Roč.

21.

24.

Kalendář česko židovský

na rok 1902-1903.
T . L. Ballenberger, 1902, 192 s .

Roč.

22.

25.

Kalendář českožidovský na rok 1903-1904 .
T. L. Ballenberger, 1903, 190 s .

Roč.

23.

26.

Branberger Jan, O hudbě židd. kulturně-historická
akizza . T. llbert Malíř, 1904, 56 s., Knihovna SČA.Ž)
sv . 1..

27.

KalendářCSeskožidovaký na rok 1904-1905.
T . L. Ba11enberger, 1904, 176 s .

Roč.

10.

Kalendář českožidovský na ·rok 1891-1892.•
T. B. Schmelkes, 1891, 194 s.

Roč.

U.

na rok 1892.1893.
T. B. Schmelkes, 1892, 144 s.

Roč.

12.

Nezjištěno.

Roč.

24.

515

28.

Rosenfeld Morris, Zpěvy Z Ghetta. Překlad Jaroslav
Vrchlický. T, L. Bal1enberger, 1905, 89 S., Knihovna
SČAŽ,n. 2.

29.

Kalendář ~eskožidovský

na rok 1905-1906.

Roč.

25.

na rok 1906-1907.

Roč.

26.

na rok 1907-1908.

Roč.

27.

na rok 1908-1909.

Roč.

Z8.

na rok 1909-1910.

Ro~.

29.

Ro~.

30.

T. L. Bal1enberger, 1905, 186 s.
30.
31.

Kalendář ~eskožidovský

T. L. Ballenberger, 1906, 199 s.
Kalendář českožidovský

T. L. Ballenberger, 1907, 167 s.

32.

Kalendář českožidovský

33.

Kalendář českožidovský

34.

K otázce

35.

Kalendář ěeskožidovský

36.

Ra~ous Vojtěch, Vojkovičtí a přespolní. Úvodní slovo
napsal Leda. T. Dilnioká knihtiskárna, 1910, 188 's.,
Knihovna SČAŽ,sv. 3.

T. L. Ballenberger, 1908, 187 s.
T. L. Ballenberger, 1909, 164 s.
českožidovsk'. B.~.,

1910, 7 s.

na rok 1910-1911.

T. L. Ballenberger, 1910, 188 s.

Kalendář ~eskožidovský

na rok

1911-191~. Ro~.

T. L. Bal1enberger, 1911, 184 s., Knihovna

31.
sv. 35.

SČAŽ ,

Kalendář českožidovský ' na rok 1912-1913. Roč. :J2 .
T. Právo lidu (J. Skalák a spol.). ~~12, 186 s.,
Knihovna SČAŽ,SV. 36 .
,

39.

Teytz Viktor, Několik poznámek k otázce aeskožidovsk'.
T. Knihtiskárna Práva lidu , 1913, 18 s.

40.

Kalendář českožidovský

na rok 191'-1914.

Roč.

na rok 1914-1915.

Roč.

3:J.

T. Právo lidu (J. Skalák a apo1.,), 1913, 184 s.,

Khihovna SČAŽ,sV. 37.
41.

Kalendář českožidovský

34 .

T. Knihtiskárna Práva lidu (J'. Skalák a SPOl.), b.d.,

146 a., Knihovna SČAŽ) sv. 38.
42.

Kalendář českožidovský na rok 1915-1916. Roč. 35.

T. Knihtiskárna Práva lidu (J. Skalák a spol.), b.d.,
172 s.
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43.

Kalendář lSeskoUdovský na rok 1916-1917. Roč. 36.
T. Knihtiskárna Práva lidu (J. Skalák a SPOl.), b.d.,
110 s., Knihovna SČAŽ,SV. 40.

44.

Kalendář českožidovský

45.

Kalendář českožidovský na rok 1918-1919. Roě. 38.
T. Lidová knihtiskárna J. Skalák a spo~., b.d., 118
s., Knihovna SČAŽ,sv. 42.

46.

Kalendář ěeskožidovský na rok 1919-1920. RolS. 39.
T. Lidová knihtiskárna J. Skalák a spol., b.d., 141

na rok 1917-1918. Roě. 37.
T. Lidová knihtiskárna J. Skalák a spol., b.d., 125
s., Knihovna SČA~ sv. 41.

s.

47.

Fuohs Al.fred, Dr., O židovská otázoe. T. Lidová knih-o
tiskárna (J. Skalák a spol.), 1919, 29 s.

48.

Kalendář ěeskožidovský

49.

Rakous Vojtěoh, Vojkoviěti a přespolni. 3. roz~iřená
vyd., sebranýoh spisll V. Rakouse lSást I., uspořádal
ing. J. Turnovský. T. Lidová knihtiskárna oJ. Skalák
a spol., 1920,494 s., Knihovna SČAŽ,sv. 46.

50.

Kalendář lSeskožidovský na rok 1921-1922. RolS~ 41.
T. Lidová knihtiskárna A. Němeo a spol., b.d., 135 s.,
Knihovna ASK, sv. 47.

51.

Výbor:le spisll Sieg.frieda Kappera. Uspořádal Dr. Jan
SrejlSi. T. Knihtiskárna Tribuna, 1921, 152 s.

52.

Kalendář českožidovský na rok 1922-1923. RolS. 42.
T. Lidová knihtiskárna A. Němeo a spol., b.d., 152 s.,
Knihovna ASK,sv. 48.

53;

Eisenbers Jan, Dr., poohováváni mrtvol v livotě národll. B.t., b.d., 16 s., Knihovna ASK,sv. 49.

na rok 1920-1921. Roč. 4D.
T. Lidová knihtiskárna (J. Skalák a spOl.), b.d., 117
s., Knihovna SČAŽ, sv. 45.

Kalendář českolidovský

na .rok 19Z3-1924. RolS. 43 .
)li_o a spo'l., b.d., 1,58 s.,

T. Lidová knihtiskárna A.
Knihovna ASK,sv. ,50.

5.5.

Vohry2ek Viktor, Dr., K lidovská otázoe. Vybran4 člán
livahy. B.t., 1923, 336 s., Vohryzkovakn1ho:vna,
sv. 1.

kya
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Leda, Biblioké glosy. B.t., 1923, 128 s., Vohryzkova
kniho'VDa,sv. 2.
Eisenberg Isaao, Dr., Kabbala. Židovská mystika.
T. A•. Malíř, 1923, 66 S., Kniho'VDa ASK,sv. S3.
Lederer Ma.:z, Za zrezivi1ými dráty. Příběhy pravdivé
• skoro pravdivé. B.t., 1924, 294 s., Kniho'VDa ASK]
sv. S4., Vohryzkova kniho'VDa, sv. 3.
Kalendář ěesko!idovský

na rok 1924-192S. Roč. 44.
Němeo a spol., b.d., 228 s.,

T. Lidová knihtiskárna A.
Kniho'VDa ASK,sv. S5.
60.
61.

Guth Otakar, Dr., Podstata !idovství a Jiné úvahy.
T. Knihtiskárna Typu., 1925, 106 s.
Kalendář ěesko!idov.ký

na rok i92S-1926. Roč. 4S.
Němec a spol., b.d., 209 s.,

T. Lidová knihtiskárna A.
Jaaihovna ASK, sv. S7.
62.

1876 - 1926. Vzpomínky a úvahy. Vydáno k Jubileu padesátiletého vjroěí trvání Akademiokého spolku Kapper
v Praze. Red. Dr. Otakar Guth. T. Lidová knihtiskárna
A. N'-o a spol., 1926, 64 s., Vohryzkova kniho'VDa)

.v.
6).

64.

S8.

Leda, Stará prosa. T. F. Obzina ve
300 s., Vohryzkova lmiho'VDa.
Kalendář česko!idov.ký · ua

T. Lidová knihti.kárna A.

Vy!kově,

1926,

rok 1926-1927. Roč. 46.
• spol., b.d., 206 s.,

Ně.eo

Knihovna ASX,sv. 60.
Kalendář česko!idovský na rok 1927-1928. Roč. 47.
T. StředolS.. ká knihtbkárna, b.d., 240 s., Knihovna

ASX,sv. 61.
66.

Kalendář ISeskolidovský •. RolSenka 1928-1929.
T. Středoče.ká knihtiskárna, b.d., 200 s.,

RolS. 48.
Khihovna

ASX,n'. 62 •
• íbrt Čeněk, Dr., Ohlas obřadníoh písní ve1ikonočníoh
(Baggadah) v lidovém podáni. T. Sttedoěeská knihtiskárna, 1928, 474 ••

68.

Kalendář · ěeskolidovský. Roěenka

1929-1930. Roč. 49.
T. Lidová knihtiskárna A. Ni.eo a spol., b.d., 142 s.,
Knihovna ASK,sv. 64.
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69.

Kalendář českožidovský. Rpčenka
Němec

1930-1931. Roč. 50.
a spol., b.d., 268 s.,

Kalendář českožidovský. Ročenka
Němeo

1931-1932. Roč. 51.
a spol., b.d., 148 s.,

T. Lidová knihtiskárna A.
Knihovna ASK,sv. 65.
70.

T. Lidová knihtiskárna A.
Knihovna ASK,sv. 66.

71.

Rataj Ant .o nm, Neumřel Velký Pán. T. Lidová knihtiskárna, 1931, 171 •• , Vohryzkova knihovna.

72.

Povídky z Ghetta. Výbor ze žargonové prózy. Pte10žil
Vincenc Červinka (Al.ejohem, Pereo, Rejzin, Asch).
B.t., 1932, 206 s., Židovská be1etrie, sv. 1.

73.

Kalendář českožidovský. Ročenka ~932-l933. Roč.

T. Knihtiskárna K. Steiner a spo1., b.d., 187
Knihovna ASK,sv. 68.

52.

s.,

74.

Gutb otakar, Prosté povídky. T. Lidová knihtiskárna,
1933. 90 s.

75.

Ka1endář českožidovský. Ročenka

1933-1934.

Roč.

53.

B.t •• b.d., 182 s.
76.
77.

Lederer Edvard, Krize v židovstvu a v židovstvÍ,
T. A. Viesner, 1934, 116 s.
Kalendář čeakožidovský. Ročenka 1934-1935. Roč. 54.
Němec a spo1., b.d., 144 s.,

T. Lidová knihtiskárna A.
Knihovna ASK,sv. 72.

78.

Ka1endát českožidovský. Ročenka 1935-1936. Roč. 55.
T. Lidová knihtiskárna A. Němeo a spo1., b.d., 198 s.,
Knihovna ASK, sv. 74.

79.

Guth Ot~kar, Velkopodniky pana P'i1ipa Basse a jiné
historie. T. Orbis, 1935, 124 s.

80.

Kohn Jindřiob, Dílo dra Jindřicha Kobna. Asimil.ace
a věky. I (1, 2), II. ÚVod Otakar Gutb. T. Orbis,
1936. 1527 s.

81.

Ka1.ndát ěeskožidovaký, Ro6.nka 1936-1937. Roč. 56.
T. Lidová knihtiskárna A. Němeo a spo1., b.d., 149 s.,
Knihovna ASIS sv. 77. ,

82.

Koho Jindřioh, Kapito1y o marxismu. Zv1áitni otisk
knihy Dí10 dra Jindřioha Kobna. T. Orbis, 1936.
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83.

Guth Otakar, Historie a historky. B. "t ., 1937, 199 s.

84.

Kalendář

oeskožidovský. Ročenka 1937-1938. Roč. 57.
T. Lidová knihtiskárna A. Němeo a spol., b.d., 190 s.,
Knihovna ASK 7 sv. 79.

85.

Guth Ota~r, Starý d~. T. Orbis, 1937, 96 s.

86.

Kalendář oeskožidovský. Rooenka 1938-1939. Pfíloha
časopisu Směry.

Roo. 58. B.t., b.d., 189

S., Knihovna

ASK, sv. 80.
87.

Guth Otakar, Smrt Pavly Braunové a jiné povídky.
T. Orbia, 1938, 155 s.

88.

Zpěvy zavrženýoh. Malá antologie hebrejakého básniotví
10. - 19. stol. Vybral a z hebrejštiny přeložil Jiří
Langer. T. Orbia, 1939, 44 a .

89.

Guth Otakar, Z kolotoče života. T. Orbis, 1939, 126 s.,
v tiráži jako vydavatel uvedena R~ena Urazilová,
Praha 12, Horní Blanioká 1.

Použité zkratky:
ASK
SČAŽ

T.
b.t .
b.d.

Akademioký spolek Kapper
- Spolek oeskýoh akademiků židů
- tiskař
- bez uvedení tiskaře
~ bez data

5.20

Helena K r e j

č

o v á

D1e Publikat1onstat1gkeit des Akadem1schen Vereins "Kapper"
Zusammentassung
In dem B~1trag werden zuerst !urz die Antange der
tschech1sch-jud1schen Bewegung erwahnt, d.h. von der Zeit
S1egfried Kapper uber lnd1v1duelle Ass1milation bis zur ersten judischen Organisat1on, dem Vereln der tschechischen
Akademiker-Juden. D1e Hauptau!merkaamkeit widmet die Autorin der Verlagatatigkeit dieses Vereins. lm ersten Teil befasst s1gh mit der Publikation dieses Vereins, mit dem Tschechisch-judischen Kalender. D1eaer Kalender erschien in den
Janren 1881-1938, in der Li1eraturab~eilung wurden 1167 Beitrage abgedruckt. Die Beitrage kann man in dre1 Abteilungen
einteilen: Poesie und Prosa bi1deten cca 43% des Umfangs,
Pachstudien cca 47% und 10% bildeten die Ubersetzungen (vor
allem der Belletristik). We1ter widmet die Autorin !hre Aufmerksamkeit dre1 Ver!assergenerationen um den Kalender, sie
macht mit den Mitverfassern aus dem tschechischen M111ieu
bekannt. Elnige wurden au ch Hauptmítarbe1ter d§r Publikation.
Zweiter Teil des Béitrags wird dann der ubr1gen Buchprodukt1on des Vereins gewidmet. Bia zu Ende des ersten
Weltkriegs ersch1enen s1eben Pub11kationen, ursprUng11ch
wurden elf Pub11kat1onen geplant; !hre Herausgabe wurde
aber vorw1egend aus finanz1ellen_Rucks1chten n1cht verw1rklicht, sie sind hier aber angefuhrt. In der Zeit zwischen
beiden Weltkr1egen erschienen aus 22 geplanten Publikationen nur zwe1 Pub11kat1onen nicht. lm Vergle1ch der Struktur der BuchPIodukt1on des Verelns mít der Struktur des
Tschechisch-judi§chen Kalenders stellt die Autorin fest,
dass beide sehr .ahnlich slnd, wei1 50% der Buchprodukt1on
die Belletristik einn1mmt; 40% b11den wissenschaftliche
und theoretische Stud1en und 10% Ubersetzungen. Zum Schluss
1st das Verze1chnis aller T1tel des Verelns beigefugt. Dieses'Verzeichni§ b11det gle1chze1t1g eine Rekonatruktion,
wie einzelne Bucher w1rk11ch erschienen.
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Miroslava

II e j n o v á

K MOŽNOSTEH VYUŽITi AUKčNÍCH KATALOGf1 JAKO PRA}!ENE
K DĚJINÁM KNIŽNÍ KULTURY
problémů

Jeden ze zajímavých

vývoje kulturního

dění

v českých zemích, ale hl~vně v Praze, · představuje pohyb
knih

~oncem

počátkem

18, a
příčin,

z á kladních

Jedna z

tem kulturní aktivity

19, stol, Tento jev má
obecnějších

počátkem českého

je

několik

podmíněna vzrůs

národního obrození,

tzn, zvýšeným zájmem" kulturu vůbec a zvláště o česky tištěnou

literární produkoi, jejíž objem se

podstatně

zvyšovat, Druhým

neméně

plava knih, která se objevila v

začín~

důležitým

několika

v té

době

momentem je zá-

vlnáoh a pooházela

ze zrušených knihoven církevních instituoi,
Konkrétní

představu

o pohybu knih v daném období nám

umo2riují vedle tištěných knihkupeokýoh a nakladatelskýoh
katalogů

i seznamy

veřejnýoh

dražeb, jež ve své

navazují na podobné akce, které
couzským a

německým

či

pod vlivem fran-

uvedl do Prahy knihkupec

poprvé v r, 1784,1/ Vedle
vaných knihkupoi

víceméně

podstatě

Ondřej

b~ŽDých aukčních katalogů,

Gerle
vydá-

zájmovými spolky, rozesílal Karel Rafa-

el Ungar a jeho následovníci v souvislosti s dražbami duplikátů

v c, k, Veřejné a universitní knihovně v letech 1789,

1791 a 1826

tištěné

katalogy, 2/ Tyto

aukční

katalogy lze

tedy chápat jako pramen nejen k vývoji knižního rondu Národní knihovny ČR, ale i jako pramen, ze kterého mohou čerpat
odpovědi rozličné vědní

Jejich
řada

zevrubnějším

disoiplíny,
zkoumáním se totiž zrodila oelá

ótázek, nB které není možné podat

vyčerpávajíoí

odpo-

věd ihned, ale které si vyžádají podrobný rozbor, tzn, že

bude

zapotřebí

a ziskat
těohto

00

projít jednotlivé svazky záznam po záznamu

nejvíoe odpovídajíoích inrormaoí,J/ Srovnáním

rakt s dalšími dostupnými materiály lze pak hledat
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odpovědi

řadu

na celou
v~echny

- zda

konkrétních otázek typu:
dražbě . byly

knihy nabízené k

opravdu du-

plikáty (zvlá~tě důležitá je tato otázka v případě
inkunábul{ a vzácných paleotypů)
- které- stOletí dominuje v nabízených knihácb
-

jaké ,je základní jazykové rozvrstvení

- zajímavý je rovněž statistický přehled dávající představu o tom, z kterého klá~tera pOChází největší počet
nabí~ených svazků

Na

apod.

některé Z. těchto

odpovědět

již dnes.

otázek je možné v hrubých ry:sech

Předev~ím

je jasné, že ne všechny nabí-

zené' knihy byly opraVdu duplikáty. Přesnější Jda.je vyplynou
až po

podrobnějším

storickými a

srovnání

současnými

Zrovna tak lze

podobně

stoupení' jednotlivých
zcela

aukčníoh kata.logů

S dalšími hi-

katalogy knihovny.
specirikovat ohronologické za-

svazků.

uzavřených výzkumů,

Podle dosavadních,
větší počet

pochází

místě

knih ze století sedmnáctého, na druhém

ještě

ne

nabízených
je století osm-

šestnáoťé.

náoté a na posledním století

Pokud se týká jazykového rozvrstvení, základní schéma
zhruba odpovíd'á

běžnému

dobovému úzu, tzn. že na prvních

dvou místech stojí latina s

němčinou,

na

třetím čeština

a

pak následují ostatní jazyky (italština, rrancouzština, španělština~ ale i

angličtina a polština aj.).

V tomto duchu by se dalo
smyslem

těohto víceméně

pokračovat

ještě

dále, avšak

kusýoh poznámek není podat

vyčerpá

vající odpověď na nastíněné problémy, jako spíše snaha otevřít

cestu hlubšímu a
Přesto

podrobnějšímu , průzkumu

v budoUQDU.

se u jedné z dosud nevyslovených otázek poza-

stavme o troohu déle. Jedná se o problém Zjištění, kteří
známí knihkupci a nakladatelé se
a za jakým

účelem.

Katalog~

těchto

nám na

část

dražeb

zúčastnil i

této otázky samy

nabíze j í odpověď. Víme např., že na dražbách byli osobn ě
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přítomni

známí

představitelé

nakladatelské a ' knihkUpecké

obce jako Schonfeld, Kramerius nebo Sommer.
příspěvku

Ve svém

v prppagaci a v

aukční

tomto období

se tedy pokusím

rozšiřování

zejména

naznačit,

českých

jaký význam

knih sehrály v

katalogy vydávané pražskou univerzitní

knihovnou a Krameriovy c. k. poštovské,později vlastenské
noviny, které pravidelně přinášely nabídkové seznamy knih.
Tato problematika je po mém soudu

poněkud

opomíjena,

snad proto, že stojí vlastně na pomezí několika 'vědních disc'i plín,

přinejmenším knihovědy,

biblio~rafie

dějin

žurnalistiky a

dějin

•

Většina autorů,

která se daným tématem zabývala, je
obvykle sledovala ve dvou základních od sebe oddělenýoh liniích. Ti, kteří zkoumali otázku z hlediska knihovědného,
se zpravidla omezovali na stručnou oharakteristiku zmíněných
aukčních katalogů bez toho, že by sáhli k hlubšímu a podrobnějšímu rozboru. 4 / Nikdy se nezabývali vztahem mezi aukčními
katalogy a informacemi o knihách uveřejněnými v Krameriových
novinách.
Na druhé straně autoři rozebírajíoí činnost čelného
obrozeneckého žurnalisty a Publicisty Václava Ma~je Krameria sice většinou uvádějí, že Kramerius nakupoval knihy pro
svou Českou e:ltpedici na ,aukcích pořádaných pražskou univer ...
zi tní knihovnou a že je nabízel ve svých novinách mnohdy s
podrobnými anotacemi, ale nepovšimli si možnosti, jež dává
srovnání

údajů

v dochovaných

aukčních

katalogzích (t j . jméno

kupce a cena, za kterou byly knihy pořízeny) s informacemi,
jež uvádí Kramerius. S/
První zpráva o

dražbě

knih,

pořádané

c. k.

Veřejnou

a

univerzitní knihovnou v Praze, se objevuje až v souvislosti
s druhou aukcí knihovny z r. 1791.
Kramerius doslova píše: "Dne 14. února tohoto roku v císařské královské bibliotéce počne se držeti licitací na
zvláštnějš í knihy všelikého umění. Páni milovníci o katalog

císařského

mohou se hlásiti u
káře

královského rady a biblioté-

Pana kanovníka Ungara, kterýž také od každého komisí

k kupování těchto knih na sebe přijme, pokud by žádného
zanepráznění

jiného k tomuto
cí toliko ráno

každodenně

zvoliti nemohli. Tato licita-

od 9té až do lné hodiny z poledne

držeti se bude a knihy se nevydají, než za hotové peníze.,,6/
osobně

Této dražby se Kramerius
klá~ají

rukopisné

přípisky

v

aukčním

zúčastnil,

jak to do-

katalogu, z nichž vy-

plývá, že nakupoval pro Českou expedici zásadně bohemikální
literaturu. 7 / Celkem zakoupil 9 knih v úh.rnné ceně io zl.

prostřednictvím

8
96 kr. / Tyto knihy pak nabízel
věsků" ' ,

tzv. "zá-

tzn. příloh ke svým novinám, v nichž kromě zpráv,

Jež mu

přišly těsně

uváděl

seznamy. publikací. Konkrétním dokladem je

před dokončením

nového

čísla

novin,
např.

osud

spisu Eusebia Pamfila Historie církevní z r. 1594, který
Kramerius zakoupil na zmíněné aukci za 2 zl. 32 kro (vyvolávací cena byla 45 kr,); ale stejný spis nabízí a.ž v r.
1794 za cenu 5 zl.9/.
Jak vyplývá z uvedeného

příkladu,

kova.telský obchod pro Krameria i
nomický a spolu s

věnem

měl

poměrně

tento

zprostřed

významný efekt eko-

jeho ženy mu na jistý

čas

zajistil

prosperi tu •.
Jen pro srovnání si uvedme několik dalších zcela konkrétních
slavínově

příkladů.

Lauterbeckova Politia historla ve Vele-

ním katalogu za 30 kro

(VYVOlávací cena byla shodná). Stejný

spis nabízí Kramerius o 3 roky
Vzácný

aukč

vydání z r. 1594 byla prodána podle záznamu v

pa~eotyp

Knihy o

později

lékařství

klad Francesca Petrarky z r. 1501,

v

za 2 zl. a 30 kro

štěstí

a

neštěstí,

označuje aukční

jako "opus rarissimus" s cenou 1 zl. 30 kro

pře

katalog

(vyvolávací ce- .

na opět shodná) a Krame~ius jej o J roky později prodává za
4 zl.

Podobně

je tomu i v

případě

vydání Komenského spisu

Janua linguarum z r. 1669, Jehož dražební cena byla 12 kro
(VYVOlávací cena táž). stejné dílo pak nabízí Kramerius za
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40. kr;lO/ Lze tedy zcela logicky předpokl áci:.H, že zIskane
pen~ze

investoval nejen do nákupu dalších knih, ale také

do rozvoje své nakladatelské
Všimneme-li si

činnosti.

podrobněji

obsahové stránky Krameriem

nabízených knih (a ta je velmi důležitá, protože měla " svůj
podíl na formování čtenářského vkusu českého publika), ukápřednost tiskům

že se, že Kramerius dával
období. Tato
jehož se

skutečnost

kultuře

veleslavínského
oceněním,

koresponduje s vysokým

zvláště

veleslavínského období,

jazyka,

dostalo od Krameriovy generace. Projevuje se to velmi
poznámkami, jimiž
i dalších jeho
gované

doporučuje

současníků.

literatuře

Výrazný podíl v Krameriem propa-

zaujímají také staré

v souladu s jeho snahou ukázat velikost
Odtud pramení f

české

oestopisy,

české

opět

minulosti.

jeho vlastní vydavatelská činnost, nebot je

známo, že ji zahájil
topisů.

často

nejen díla Veleslavínova, ale

řadou

novýoh edio starších

českýcb

ces-

Ani tady mnohdy neopomene upozornit na jazykovou

stránku, jak je tomu v

případě

známého cestopisu Kryštofa

Haranta z Polžio z r. 1608, u něhož Kramerius poznamenal:
"Tato kniha jest vzácná, v dobové

češtině

sepsána a

dobře

zachována." Téměř jako poznámka dnešního bibliofila a mi1ov~íka

knih zní sdělení doporučující edici známého cestopisu

Oldřicha

Prefáta z Vlkanova z r. 1786: "První ~Jqání této

Prefátovy cesty jest tak vzácné, že milovník rád dulcát platí,
jen kdyby ho das ta ti mohl .... 11/ "
Neméně

výrazný podíl má i literatura nauková,

historická. Velice

často

historický, Kosmografie
bočan.

se objevuje
česká

a Kronika Václava Hájka z Li-

Opomenout nelze ani dílo

hol, Kroniku Moskevskou,
Guaniniho

pořízený

riků především

Rovněž

zvláště

Veleslavínův Kalendář

překlad

Bartoloměje

Paprockého z Hla-

latinského spisu Alexandra

Hosiem Vysokomýtským a z

novějších

histo-

díla Bohuslava Balbína a Gelasia Dobnera.

literatura jazykovědná zaujímala s~é pevné místo

zejména v podobě česko~jinojazyčných slovníků a gramatik.
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Poměrně

nevelký podíl tvořila literatura teologicl(á, co ž

bylo v souladu s Krameriovými osvícenskými snahami zcela
pochopitelné.
Jak už bylo uvedeno, další možnosti,jež skýtají aukč
ní katalogy, nutně Vyplývají z jejich detailního rozboru,
který stále

ještě

čeká

na svou realizaci.

Poznámky·
1/

Podrobněji viz J. ·Volf, Veřejné dražby knih v Praze ku
konci 18. století. Česká Osvěta 8, 1912, 98n.; K. Nosovský, Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví českoslo
venského. Praha 1927, s. 17J-200; S. · Vidmanová, Pražští
knihkupci a nakladatelé v druhé polovině 18. století.
Vědecké informace ČSAV J, 1975, s. 47-48.

2/

Signa tury aukčních ka.talogů NK ČR, ·4 E 148 - 2 sv.,

4 H 8.
3/

Jen letmo se dotkl této otázky J. Truhlář ve fejetonu
List z martyrologia českých knih, publikovaném v Lumíru 1879.

4/

Jako např. K. Nos ovs ký , Knihopisná nauka; S. Vidmanová,
Pražští knihkupci; J. Volf, Veřejné dražby; J. Truhlář,
Dějiny bibiiothéky klementinské. Osvěta 12, 1 882 , Č. 7,
s. 656-66J; Č. 7, s. 696-708; Č. 9, s. 81J-825; ad.

5/

Viz např. V. Klimeš, Počátky českého a slovenského novinářství. Praha 1955, s. 7J; ~!. Beránková, České novinář
ství národního obrození. Praha 1965, s. 14-24.

3,

č. 1,

6/

Kramériusovy c. k. pražské poštovské noviny
1. 1. 1791, s. 8.

7/

Catalogus 1ibrorum quorum pub1ica auctio fiet in Caesareo-Regia Bib1iotheca. Univers i ta tis Pragensis. Praga e
1791, s. 142-144, 146.

8/

Tamtéž, s. 142-144, 146 .

9/

Tamtéž, s. 142; Kramériusovy c. k. v1astenské noviny,
Č. 25, 21. 6. 1794, s • 239.

10/

Tamtéž,

Č.

21, 2J. 5. 1795, s. 182.

11/

Tamtéž, .

Č.

J9, 18. 8. i792, s. 280 .

.
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Mi~osleva

Hej n o v á

Zu Auswertungsmoglichkeiten der Auktionskataloge als
Quelle zur Geschichte -der Buchk~ltur
Zusammenfassung
Die Vertasserin richtete ihre AUfQerksamkeit au! zwei
Quellen zum Studium der Bucherbewegung in Prag am Ende des
18. und am A-n!a:ng des 19. Jar..rhunderts. Es handel t sicn um
die Auktionskataloge, die bish~r nur wenig ausge'l1ertet wu~
den. Diese Kataloge wurden ~~asslich der offent l i chen A-uktionen der Teile der Buchbestande der aufgehobenen Klos t erbibliotheken ~eraugegeben. Die Auktionen wurden in der ?rager Univ~rsitatsbibliothek in den Jar..ren 1789, 1791 und 1825
durchgetuhrt. Die Kataloge beinhelten ganze Rei~e verschiedener Intormationen. Es ist die T~tsache zu erwaenen, dass
der Heuptteil der versteigerten Bucher eus. dem 17. Jahr!lUndert stammte, dann folgten gie Drucke aus dem 18. Jahrhundert und schliesslich die Bucher aus dem 16. J~~hundert.
Die Mehrheit der 3uc~er war in lateiniscner Sprache, dann
fol gte die deutsche' und die tschech!sche Spreche, und weiter dia rccanischen Sprac~en; dia Bucher waren aber auch
in englischer u.~d polnisc~er Sprache verfasst.
Die Verfasserin der Studie verglich die .~gaben in Ketalogenmit der zweiten gruppe der Quelle~, mit den .~gebot
in!ormationen uber d~e 3ucher, die regelmassig in den Kramerius-Zei~xngen veroft entlicht ~den. Die Vergleichung
bietet interessant~ Infornationen uber die Preisebewe~~~g
der alten Drucke, uber die Differenzen zw!schen der Au+.ruts- und Auktionspreisen und selbstver~tandlich auch uber
die Inhalts- und Sprachenstr~tur der 3~cher, d~e bei den
Auktignen der Preger Verleger und Buchhandler tur inre
Geschafte eingekauft wurden.
Diesen Beitrag kann man als Anleitung zum Studium der
Problematik der 3uchkultur verstenen.
M
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POČÁTKY KNIHOVNY ARCHIVU BL.urNÍHO loffisTA PRAHY

V r. 1801 byl magistrátní rada Yolfgang Bock pověřen
vyhledat a shromáždit důležité staré iistiny (archiválie),
sepsa t je a uložit na bezpečném místě. Tento svůj mimořádn ý
úkol Bock v krátké " době splnil a kolem r~ 18 03 sepsal invent ář nejdůležitěj!ích
pam ětních

panovnických privilegií, listin,
kn"i h, které byly v té době uloženy na různých

místech. Bo ckův vztah k historii i k samotnému archivu, j ehož rozs a h v té době byl značně omezen, dokumentuje skuteč
nost, že položil také "první základ k příruční archivní knihovně. Během dvacetileté pé,če o archiv nakoupil ze svých
vla stních finančních prostředků 219 knih převážně historio;' -kého , místopisnéhO, genealogiokého a právnického obsahu.
Teprve při odchodu do penze v r. 1821 požádal, aby ' mu byly
za placeny jeho vý10by na arobiv , z nicbž na knihovnu připa- .
dalo 538 zl. 10 kro
Při komisionálním předávání archivu upozornil Book na
dal~í knihy, které jsou částečně majetkem magistrátu a čás
tečně byly darovány pro archiv. Bylo to celkem 116 titulů
o 132 svazcíoh a "t aké vUto části byla převážná větHna "
velmi cennýoh "knih, mezi nimi několik rukopisných, dva prvotisky, dva kanoionály z druhé poloviny 16. stol. a řada
dalších svazků. Bockovým nástupcem ve správě tehdejšího
archivu se v r. 1822 stal magistrátní rada Josef Jebaucký,
který od počátku r. 1825 zpracoval první úplný inventář
knih u pražského magis.trátu, do něhož a:ž do r. 1837 zapisoval další knižní přírůstky. V letech 1825-1837 se knihovna
rozrostla o 188 svazků, vět!inou o soudobou produkci právnické literatury. K zmíněnému inventárnímu scupisu archivní
knihovny zpracoval knižní ~utorský rejs třík. Sám daroval do
knihovny 48 knih, mezi nimiž byly i knihy ze 16. a 17. stol.
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Jebauckého soupis evidoval k r. l8J7 celkem J77 knižních
titulů

o 1 025 svazcích.

Když byl v r. 1851
úřad,

pokračoval

zřízeD

archiv jako samostatný

v dalších nákupech archivář K. J. Erben.

Do r. 1857 se archivní knihovna rozrostla na 2 010

svazků

(asi 500 titulů),· k nimž byl pořízen řádný katalog. Archivní knihovna dále vzrůstala a koncem druhé světové války
obsahovala asi 100 000

svazků.

Avšak

při

požáru

Staroměst

ské radnice 8. května 1945 tato knihovna shořela. Zachovala se jen jedna její
obsahují mnoho

část

- staré a vzácné tisky, které

svazků původní

W. Bockem a J. Jebauckým.

knihovny,

shromážděných
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František Hol e c
Die AntBnge der Bibliothek 1m Archiv der Hauptstadt Prag
Zusammenfassung
lm Jahre 1801 wurde der Magistratrat Wolfgang Bock beauftragt, wichtige alte Urkunden (Archivalien) herauszufinden und anzusammeln. Es soll te sie verzeichnen und aut einem sicheren P1atz aufbewahren. Dieser aussergewohnlichen
Aufgabe kam er nach und Um Jahr 1803 verzeichnete er des Inventar der wichtigsten Herrscherprivilegien, Urkunden, Gedenkbucher, die zu jener Zeit aut verschiedenen Orten aufbewahrt wurden. Bocks Beziehung zur Histor~e und auch zum Archiv (sein Umfang war damals sehr beschrankt) wird damit gokumentiert, dass er §uch den ersten Grund ~ur Archivhendbucherei gelegt hat. Wahrend seiner zwenzigjahrigen Sorge um
das Atchiv kaufte er aus seinen e!genen finanziel1en Mitte1n
219 Bucher ein. Es hende1te sich uberwiegend um_historische,
topograph1sche. genealogische und juristische Bucher. Erst
im Jahre 1821. als er in de;! Ruhestand gi.ng, bat er um die
Bezah1ung seiner Ausgaben tur_das Archiv. Von der ganzen
Summe betrugen die Ausgaben fur die Bib1iothek 538 Gulden
10 Kreuzer.
_
Bei der ~ommissionsubergabe des Archivs machte Hock
au! weitere Bucher aufmerksam. die teilweise der Magistrat
in seinem Besitz hielt und teilwa1se dem Arch~v geschenkt
wurden. Es waren 1m ganzen 116 Ti tel in 132 Banden und !hre
Mehrheit war sehr wertvo1l. Es befenden sich hier auch ei- '
nige Handschriftan. zwei Inkunabe1n, zwei Gesengbucher aus
der zwe!ten Halfte des 16. Jahrhunderts und ganze Reihe weiterer Bande. Bocks Nachfo1ger in der Verwaltung des Archivs
seit dem Jahre 1822 war Magistratrat Josepg Jebaucký, der
am Antang des Jahres 1825 das erste vo1lst~~dige Inventar
der Bucher be1m Prager Magistrat verarbeitete. In die~es
Inv2ntar v!}rzeichnete er bis zum Jahre 1§37 weitere Bucherzugange. W~end der Jahre 1825-1837 erhoh!e sich die Anzahl der Bucher in der Bib1ioth2k um 188 Bande; meistens
hende1te es sich um die_zeitgenossische juristische Literatur. Zu dem schon erwahnten Verzeichnis der Arch1vbib1iothek verarbeitete er ein alphabetisches Register_der Autoren. Jebaucký sehenkte der. Archivbibliothek 48 Bucher, unter anderen auch e1n1ge Bucher aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Jebauckýs Verzeichnis enthie1t zum Jahre 1837 1m
ganzen 377 Titel in 1025 Benden.
_
lm Jahre 1851 wurde das Archiv als ein se1bstandiges
Amt errichtet und seit dieser Zeit setzte die weiteren Einkaufe der Archivar K.J. Erben forte lm Jahre 1857 záhlte
die Bib1iothek 2010 Bande letwa 500 Tite1), dazu wurde ein
ordentlicher Katalog angefertigt. Die Bib1iothek verbraiteta sich waiter und Bm Ende des zweiten We1tkriege~
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umfasste sie ungefŠhr 100.000 Bande. Beim Feuer des Altstadter Rathauses am 8. Mai 1945 ist diese Bibliothek abgebrannt.
Es erhielt sich nur ein Teil d!eser Biblioth~k - alte und
kostbare Drucke, die mehrere Bande der ursprunglichen Bibliothek enthalten.
.
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SEZNfu~ POUŽITÝCH ZKRATEK
AČ

Archiv

český

ÁMB

Archiv

města

AMP

Archiv hl.

ANM

Archiv Národního muzea

APH

Archiv Pražského hradu

AR

Archeologické rozhledy

ArchČ

Archivní

AUC

Acta Universitatis Carolinae
Pragensis

AUK

Archiv Un iverzity Karlovy

AZ

Al1gemein. Zeitung

BMC
CRR

Brna

města

Prahy

časopis

British Museum Catalogue
Cizí rody-Rožmberkové (archivní
fond)

Č~

Časopis archivní !koly

ČAVU

Česká akademie věd a umění

ČČM

Časopis Musea království Českého
(Časopis Národního muzea)

ČG

České gubernium (archivní fond)

ČKD

Časopis katolického duchovenstva

ČMM

Časopis Matice moravské

ČNM

Časopis Nár.o dníbo muzea

ČSČH

Československý časopis historický

ČSPSČ

Časopis Společnosti přátel

starožitností

českých

d.

denár (měnová jednotka )

ez .

e:zemplář

FFUK

Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy

FHB

Folia Historica Bohemica

FRB

Fontes rerum Bohemicarum

gr .

groš (měnová jednotka)

gr . míš .

groš míšeňSký (měnová jednotka)

HG

Historická geografie

HGK

Handels- und Gewerbekammer

IIT

Husitský Tábor

HUCP

Historia Universita tis Carolinae
Pragensis

HY

Hudební

HP

Iberoamericana Pragensia

JGS

Justitzgesetzsammlung

K

koruna (rakouská měnová jednotka)

věda

kap:ťt.

kapi tulní knihovna

KČSY

Královská česká
(arChivní .fond)

společnost

nauk

grošů českých

kgč

kopa

k. m.

konvenční Ilěna

KYM

Knihovna Yárodního muzea

kro

krejcar (měnová jednotka)

Křiv.

Křivok1át, furstenberská knihovna

ks

koňská síla (jednotka výkonu)

LA PXP

Literární archiv Památníku národního
písemnictví

LF

Listy filologické

MA

městský

Mag.

Magistrát hl. města Prahy
(archivní fond)

archiv

MGG

Musik in Geschichte und in Gegenwar"

MGR

Monumenta

MIm

Monumenta historica Boemiae

Ge~niae

historica

MSY

Masarykův

MUC

Monumenta Ristorica Universitatis
Carolinae Pragensis

MZK

Minulostí

NK ČR

Národní knihovna České republiky

HM

NárodDí muzeum

OA

okresní arcbiv

OS

Okresní soud (arcbivní fond)

OSN

Ottův

slovník

naučný ,

Západočeského

slovník

naučný

kraje
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OŽl{

Obchodni a živnostenská komora
(archivni fond)

PA

Památky archeologické

pas.

passim

PNP

Památník národního pisemnictví

pozůst.

pozůstalo~t (archivni fond)

PSH

~ažský

RA

rodinný archiv (archivní fond)

Rml

Regesta Bohemiae et Moraviae

RISM

Répertoire -Interna tionale
des Souroes Musicales

RKZ

Rukopisy královédvorský
a zelenohorský

ř.

z.

říšský

sbornik historický

zákoník

SA

Státní a-rchiv

SAP

-Sbornik a:achivnich prací
zákonů

nařízeni

Sb. z. a n.

Sbirka

SCetH

Studia Comeniana et historica

a

SR

Sbornik historický

SEX

Sborník historického kroužku

SK ČSR

Státní knihovna čSR

sl. -

sloupec

SM

Stará manipulace (archivní fond)

SNM

Sborník Národního muzea

SOA

Státni oblastní archiv

SPFFBU

Sborník prací filozofické fakulty
univerzity

brněnské

StR

Studie o rukopisech

Strahov

Strahovská knihovna

SÚA

Státní

SÚRPMO

Státní ústav pro rekonstrukci
památkových města a objektů

SVl(

Státní

ŠA

Štátny archiv

tol.

tolar (měnová jednotka)

ústřední

vědecká

archiv

knihovna
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ÚA ČSAV

Ústřední 3rchiv ČSAV

UaŘ

Um ění

UK
VKČSN

VVM
Zl{

zl.

ČSAV

a řemesla
Uni veni tní kDihovna
Věs tn:'k Královská čes l,á
společnosti nauk
Vlastivědný věstník moravský
Základní kDihovna ČSAV
zl~tý (měnová jednotk3)

o

INHALT

B S A H

Úvodní půznámka (V. L.)
Ivan

Hlaváček,

do

O

rozšířeni

výrobě

......................................... ..........
~

J

a distribuci knih v Praze

knihtisku · ........................
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de s Buchdrucks ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

Václav Plocek, Svatojiřské skriptoriuc •••••••••••••
Das Scriptorium des St. Georgsklost1ers ••••••••

22
2J
29 .

Zdeň ka Hladíková ,

Poznámka ka svatojiřskému
skriptoriu kolem roku lJOO ••••••••••••••••••••
Eine Beruerkung zum Scriptorium des St. Georgs-

Jl

klosters um das Jahr 1JOO •••••••••••••••••••••

49

Pražák, K e~istenci strahovského skriptoria •••
Zur Eais tenz des S t rahover Scriptoriums ••••• '••

51

Karel Stejskal, O některých výsledcích uměleckohis
torického zkoumání středověkých rukopisů
v Národní knihovně České republiky ••••••••••••
Zu einigen Erg ebnissen der kunstgeschichtlicben
Forschung der mittelalterlichen Randschriften

59
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in der Nation albiblio'tbek der ČR ••••••••••••••

58
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Ja ku b Vi t ovský, K problematice iluminátorských
a knihařských dílen v česltých zltmích
v l e tech 1J10-1378 ••••••••••••••••••••••••••••

Zur Proble matik der Buchbinderwerkstatte
der Illuminatoren in den bohmischen Lindern
in den Jahren 1J10-1J78 ••••••••••••••••••.••••

95

117

Hichal Sva toš, Uni verzi tní kniha před husi ts tv í m
a po něm iBilance dosavadního výzkumu) ••••••••
Universitatsbuch in der vor- und nachhussitischen Zeit (Bilanz bisheriger Erforschung) ••

119

Antonín Kostlán~ K počátkům pražského knihtisku ••••
Zu den Anfangen des Prager Buchdrucks •••••••••
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Bedřiška wiždálková, Impresí Jana staršího a Jana Filo~eDa JičínSkých (1563-1590) •••
Di e "Impresí" (Buchd~ckerei) des Johann Sen.
und J ohann Filoxen Jičínský (156)-1590) •••••••
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206

Jaroslava Kašparová, Španělské tisky 16. století
z dílny pražského tis:iaře Jiřího ~igrina ••••••
Die spanischen Dr~cke des 16. Jahrhunderts
aus der ~erkstatte des Pra~er Buchdruckers
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209
218

Daněk,

Tisky vokální polyfonie pražská
provenience do roku 1620 ••••••••••••••••••••••
Die Drucke der Vokalpolyphonie Prager
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Jaroslav Pánek, K rozšiřování pražských tisků
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Zur Verbreitung der Prager Drucke in der Zeit
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219
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239

254
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