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P!"# V$%"

ROLE NORIMBERKU P!I UTVÁ!ENÍ "ESKÉ 
A MORAVSKÉ KNI#NÍ KULTURY 
PRVNÍ POLOVINY 16. STOLETÍ

Petr Voit, &e role of Nuremburg in the formation of Bohemian and Moravian 
book culture in the first half of the 16th century
!e article deals with the production of manuscripts and single-sheet works by 
Bohemian writers in Nuremburg in 1492–1546. Despite the fragmented nature of our 
knowledge of the actual scope of the work performed in Nuremburg, it is possible 
to suggest that the imports were more beneficial to group interests (religious and 
professional) than reading communities as a whole. !e overall importance of 
the Nuremburg production consisted in the conversion of the typographic model 
of Bohemian and Moravian printing works which, according to the example of 
Hieronymus Höltzel and other Nuremburg printers, abandoned the older bastarda 
and adopted Gothic script, Textualis, Rotunda and Fraktur script.
Keywords: Bohemia, Moravia, Nuremburg, Prague, Plze", 15th century, 
16th century, typography, incunabula, palaeotypes, prints, Fencl Jan Mantuán, 
Günther Johannn (Jan), Had Jan, Höltzel Hieronymus, Klaudyán Mikulá#, 
Milichthaler Leonhard, Pekk Hans, Peypus Friedrich, Schön Erhard, 
Springinklee Hans

Norimberk s pov$stí mezinárodního tr%i#t$ pat&il od sklonku 15. sto-
letí k nejsiln$j#ím zahrani'ním v(robc)m a v(vozním st&edisk)m 
jazykov$ 'eské i cizojazy'né bohemikální literatury. Tak v(znam-
né kvantitativní a kvalitativní úrovn$ nedosáhly p&ed rokem 1501 
ani Bamberk 'i Lipsko, ani *trasburk. Do poloviny 16. století byl 
pak kni%ní trh 'esk(ch zemí je#t$ posilován jazykov$ 'esk(mi v(-
robky z Benátek (1506), Vídn$ (1513), Lipska (1514) a Wittenbergu 
(1546–1547), ale i v t$chto p&ípadech #lo ve srovnání s Norimberkem 
o 'innost nárazovou a nikoli kontinuální. Spolupráce norimbersk(ch 
tiska&) a nakladatel) p&i 'esk(ch zakázkách dosáhla vrcholu b$hem 
17. století zejména zásluhou rozv$tvené rodiny Endter).+

+ P,-. V/0-, Encyklopedie knihy. Star!í knihtisk a p"íbuzné obory mezi polovinou 
15. a po#átkem 19. století, Praha 2006, s. 163–165 a 189–191 (zde dal#í literatura).
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1eské zem$ oslovily Norimberk poprvé roku 1492.2 P&edm$tem 
po'áte'ních zakázek byla pouze liturgická literatura. Hlavní d)vod 
nastalé koprodukce spo'íval v nízké 'etnosti a technické úrovni 'es-
kého a moravského knihtisku. V 1echách se latinská liturgická lite-
ratura produkovala jen b$hem po'átk) &emesla 1476–1479, pon$vad% 
siln( tlak dovozc) latinsk(ch a n$meck(ch knih domácí dílny na-
p&í#t$ donutil akcentovat z konkuren'ních d)vod) pouze texty 'es-
kojazy'né, které p&edm$tem importu nebyly.3 B$hem devadesát(ch 
let, kdy staré zásoby plze"sk(ch liturgick(ch tisk) pravd$podobn$ 
u% vymizely, pracovali v 1echách pouze t&i &emeslníci, toti% Tiska& 
Pra%ské bible ('inn( 1488–1515), Tiska& Korandy ('inn( 1493–1497) 
a Mikulá# Bakalá& ('inn( 1498–1513). 4ádn( z nich v#ak nem$l ani 
misálovou texturu ani rotundu, tedy písma vhodná pro sazbu latin-
ské me#ní nebo modlitební literatury. Na Morav$ byla situace po-
n$kud jednodu##í, proto%e vhodn$ vybavení N$mci Konrad Stahel 
a Matthias Preinlein ('inní 1486–1499) dokázali na pot&eby olomouc-
kého biskupství zareagovat hned po p&íchodu do Brna 1486. V roce 
1499 se ov#em nejstar#í etapa brn$nského knihtisku uzav&ela, a proto 
zakázky liturgické literatury musely sm$&ovat do ciziny i z Moravy.

Ke spolupráci nemohl b(t osloven chebsk( rodák a zakladatel 
knihtisku v Norimberku Johann Sensenschmidt (1422/32–1491).5 
Ze své paralelní bamberské dílny sice dodal Missale Olomucense 1488 
a Missale Pragense 14896, ale v roce 1491 zem&el a jeho nástupce, syn 
Lorenz, se záhy, roku 1492, odml'el také. Norimberk v#ak od roku 
1484 disponoval náhradou nadmíru povolanou. Byl jí jeden z nej-
v$t#ích soudob(ch evropsk(ch v(robc) a obchodník) s liturgickou 

2 V789:; B<=,>, $í!ské m%sto Norimberk a &eské zem% v p"edb%lohorské dob% (stav a per-
spektivy studia), Folia historica Bohemica 18, 1997, s. 19–70, zvl. 19–22 o spolu-
práci v(robní, finan'ní a obchodní jako%to p&edpokladech budoucí kooperace 
i na poli kni%ní kultury.

3 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 180–182 (zde dal#í literatura); -?=, Limity knihtis-
ku v &echách a na Morav% 15. a 16. století, Bibliotheca Strahoviensis 8–9, 2007, 
s. 113–140; -?=, Po#átky renesan#ní typografie v &echách a na Morav%, Listy filolo-
gické 132/1–2, 2009, s. 125–135.

5 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 785–786 (zde dal#í literatura).
6 K:@09 B/9A:B, Bamberské vydání Olomouckého a Pra'ského misálu (1488 a 1489), 

in: Problematika historick(ch a vzácn(ch kni'ních fond) &ech, Moravy a Slezska 1999. 
Po#átky v d%jinách knihtisku. Sborník z 8. odborné konference Olomouc, 20.–21. "íjna 
1999, (ed.) AB,-: HCB>/;7, Brno 1999, s. 13–20.
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literaturou Georg Stuchs († 1520).D Liturgická bohemika a moravi-
ka, toti% osm p&íru'ek pro pra%ské arcibiskupství a dv$ pro olomouc-
ké biskupství, vznikala v jeho díln$ mezi léty 1492 a 1509 (mimo to 
Stuchs z&ejm$ na objednávku brn$nské m$stské rady dodal asi roku 
1498 Jus municipale Brunense od m$stského písa&e a notá&e Jana).E 
Stuchsova spolupráce s Prahou %ádn( odpor v norimberské m$st-
ské rad$ nevyvolávala a s p&estávkami trvala sedmnáct let (zatímco 
Olomouc po roce 1499 up&ednostnila dílnu Johanna Winterburgera 
z bli%#í Vídn$).

Stuchs odvedl v#echny objednávky ve zcela standardní úprav$, 
jaká byla u tohoto typu literatury %ádána. Tiskov(m písmem byla 
rotunda a textura, notace se nereprodukovala xylograficky, n(br% 
sazbou, a vegetativní 'i figurální iniciály mají v$t#inou ji% ran$ rene-
san'ní charakter. Kánonov( obraz misálu pro Prahu 1498 (1503) a pro 
Olomouc 1499, ti#t$n( na pergamenu, vznikl v norimberském Wol-
gemutov$ ateliéru p&ed rokem 1491 (stejného p)vodu jsou dva roz-
m$rem odli#né #to'ky zemsk(ch patron) Vojt$cha, Zikmunda, Víta 
a Václava). Stylov$ pokro'ilej#í kánonov( obraz pra%ského misálu 
1508 je prací Lucase Cranacha st. N$které exemplá&e, p&inejmen#ím 
Missale Olomucense 1499, byly ti#t$ny na pergamenu celé. Stuchsovy 
v(robky jsou tedy soum$&itelné s liturgick(mi tituly vyroben(mi kde-
koli v cizin$ i na Morav$. P&esto%e produkty pra%ského a plze"ského 
knihtisku znateln$ p&evy#ovaly, s ohledem na jejich specifické poslání 
a uzav&enost v prost&edí kléru velk( vliv na rozvoj na#í ran$ renesan'-
ní typografie nem$ly. O to více bude nutno pro po'átky domácí ilus-
trace z okruhu Tiska&e Pra%ské bible b$hem devadesát(ch let 15. sto-
letí p&ipustit inspirativní v(znam Michaela Wolgemuta (1434–1519).F

D P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 849 (zde dal#í literatura).
E H,.@:BB S-.,G9,., Das Missale Pragense des Georg Stuchs von 1503, Gutenberg-

Jahrbuch 41, 1966, s. 140–146; V9:A0H9:; D/>/IJ09, Po#átky brn%nského knihtisku. 
Prvotisky. Bibliografie m%sta Brna I., Brno 1974, zvl. s. 20. 

F P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 1026 (zde dal#í literatura). Vedle Ulmu a Augsbur-
gu se t&etím inspira'ním zdrojem 'esk(ch ilustrovan(ch prvotisk) stal Wolge-
mut)v – PleydenwurK)v ateliér pracující pro Kobergerovu tiskárnu v Norim-
berku. Tak&e'en( Tiska& Pra%ské bible z její produkce p&evzal do minucí na léta 
1489, 1491 a 1492 astronomické d&evo&ezy. Prvním nákladn$ji ilustrovan(m 'es-
k(m prvo tiskem byl dvousloupcov( Pasionál Jacoba de Voragine (Praha 1495). 
Obsahuje 170 figurálních d&evo&ez) s náznaky #rafování. Vznikly velmi volnou 
adaptací ilustra'ního aparátu nejmén$ t&í Kobergerov(ch tisk): n$mecké ver-
ze Pasionálu (Nürnberg 1488), Fridolinova Schatzbehalteru (Nürnberg 1491) 
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Ve srovnání se Stuchsem dosáhl vlivn$j#ího postavení za ú'inné 
spolupráce norimbersk(ch v(tvarn(ch um$lc) a 'esk(ch literát) 'i 
nakladatel) a% dal#í tiska&, shodou okolností nov( majitel Stuchsova 
tiskárenského vybavení, toti% Hieronymus Höltzel († po 27. lednu 
1532).L K profesi se p&ihlásil koncem roku 1499, a byl tedy posledním 
norimbersk(m prvotiska&em. Liturgické p&íru'ky se tu tiskly u% okra-
jov$ a pro pot&eby 'eského kléru známe dnes jen dv$. Z dílny, která 
pracovala a% do roku 1525, vycházely u'ebnice pro latinské #koly, cí-
sa&ské mandáty a r)zné administrativní tisky norimberského magis-
trátu. Pozd$ji se u Höltzela zabydlela také humanistická a od roku 
1517 i reforma'ní literatura. Tiska& se do st&etu s na&ízeními m$stské 
rady dostal v#ak je#t$ d&íve, ne%li za'al publikovat Martina Luthe-
ra, !omase Müntzera a Andrease Bodensteina. P&inejmen#ím u% 
od roku 1506 byla toti% p&ízna'n(m rysem jeho 'innosti orientace 
na 'eské prost&edí a norimber#tí radní, kte&í od roku 1513 pravideln$ 
prosazovali právo na preventivní cenzuru, cht$jíce zejména na poli 
zahrani'ních styk) ochránit dobrou pov$st Norimberku, byli na po-
dobné aktivity m$stsk(ch tiska&) velmi citliví.+M Höltzel tak sice poru-
#oval magistrátní zákazy a platil pokuty++ – ale vyd$lával bez ohledu 

a pov$stné Schedelovy Sv$tové kroniky (Nürnberg 1493). Vysp$lostí p&edlohy 
i &ezby jednozna'n$ vyniká celostránkov( Poslední soud, oti#t$n( na rubu první-
ho listu. Dal#ím bohat$ ilustrovan(m titulem dílny Tiska&e Pra%ské bible je Nov( 
zákon (Praha 1497–1498). Obsahuje 180 opakujících se d&evo&ez). Jejich vazby 
na p&ípadné zahrani'ní p&edlohy zji#t$ny dosud nebyly. Víme pouze, %e Apoka-
lypsu dopl"ují p&esné nápodoby rozm$rem v$t#ích originál) Kobergerovy Bible 
norimberské (Nürnberg 1483).

L P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 369–370 (zde dal#í literatura v'etn$ H,9@I- C9:IH, 
Die Endphase der O*zin Hieronymus Höltzels in Nürnberg, in: Studien zur Buch- und 
Bibliotheksgeschichte. Hans Lülfing zum 70. Geburtstag, [Hrsg.] U.HI9: A9-@:BB 
– H:BH-E.08G T,0-N,, Berlin 1976, s. 97–108, kde mnoho informací o Höltze-
lov(ch potí%ích s norimberskou cenzurou).

+M A.BA MO99,., Zensurpolitik der Reichstadt Nürnberg. Von der Einführung der Buch-
druckerkunst bis zum Ende der Reichsstadtzeit, Mitteilungen des Vereins für Ge-
schichte der Stadt Nürnberg 49, 1959, s. 66–169, a M08G:,9 D0,P,BQ:8G,. – 
W09-.IA F0H8G,.-P:8G,, Das Nürnberger Buchgewerbe. Buch- und Zeitungsdrucker, 
Verleger und Druckhändler vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Nürnberg 2003, s. 1–3.

++ J/H,JG B::A,., Pressmandate des Raths zu Nürnberg, Anzeiger für Kunde der deut-
schen Vorzeit 8 (Neue Folge), 1861, sl. 50–52, a RIA/9P W:NB,., Nachträge zur 
Geschichte der Nürnberger Musikdrucker im sechzehnten Jahrhundert, Mitteilungen 
des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 30, 1931, s. 107–152, zvl. 115–117 
a 149, kde soupis norimbersk(ch archivních pramen) t(kajících se Höltzelov(ch 
konflikt) s m$stsk(mi p&edpisy, %el bez regest.
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na konfesijní profil zakázek: roku 1506 se s ním spojil katolík Miku-
lá# Bakalá&, od roku 1511 'len jednoty bratrské Mikulá# Klaudyán 
a od roku 1518 postupn$ op$t katolíci Jan Mantuán Fencl, Mikulá# 
Principál a Mikulá# Kancelarius. Pracovn$ spjatí s nedalekou Plzní+2 
byli Bakalá&, Mantuán Fencl a Principál, kde%to Klaudyán pocházel 
z Mladé Boleslavi a Kancelarius byl Jiho'ech. Do dne#ních dn) se 
poda&ilo shromá%dit jednadvacet titul) vyprodukovan(ch Höltzelem 
b$hem let 1506–1523 pro pot&eby 'eského kni%ního trhu.+3 Toto 'íslo 
(zahrnující i n$kolik nález) z poslední doby) v#ak rozhodn$ nelze 
pova%ovat za definitivní.+5

Nejpozd$ji v roce 1506 po'al Höltzel spolupracovat s plze"-
sk(m tiska&em Mikulá'em Bakalá(em ('inn( 1498–1513, † mezi 1514 

+2 Z plze"ského literárního prost&edí pravd$podobn$ vze#el jeden z nejstar#ích bo-
hemikálních novinov(ch leták) Ein wunderbarlich Geschicht von einer Sel, die geredt 
hat vor Vil Leüten zu Pilsen in dem Land zu Behem [Augsburg: Hans Froschauer, 
1504], kter( zachycuje fiktivní rozhovor du#e plze"ského m$#Rana Václava Haim-
blicha, zem&elého 1503, s duchovenstvem a pány *vihovsk(mi o záhrobním %i-
vot$. Autora, nakladatele ani tiska&e této 'ty&listové bro%ury neznáme, ale dle 
typologického rozboru písma není místem tisku Norimberk, n(br% Augsburg 
(VD 16 W 4592 v'etn$ odkazu na digitalizovanou verzi). P&esto%e bro%ura byla 
jist$ ur'ena n$meckému 'tená&i, lze p&edpokládat, %e 'ást nákladu se dostala 
i do 1ech. K tomu viz J/H,P V/9P, D%jiny novin v &echách do r. 1848, Praha 1930, 
s. 14–15.

+3 Höltzel u%il tato písma: dva stupn$ #vabachu M81 (jediné diakritizované pís-
meno % bylo jen na jednom z nich), p$t odli#n(ch rotund v r)zn(ch stupních 
a s minimální nebo %ádnou diakritikou (M18, M48, M49, M94 a M99) a t&i ne-
diakritizované antikvy s minimálními, st&edními i v$t#ími serify.

+5 Z letit$ dubiózních bohemik Hieronyma Höltzela je naopak t&eba vylou'it relaci 
Francisca Bouadilly (de Mendoza et Bobadilla) z roku 1532 Oratio Pragae habita 
in conventu ordinum regni Bohemiae [Praha: Pavel Severin z Kapí Hory] o návrhu 
podpory 1ech) protitureckému ta%ení. V exemplá&i pra%ské Národní knihovny 
46 F 21/25 chybí sice t&i záv$re'né listy s tiska&sk(m explicitem, ale i tak lze prá-
ci s ohledem na dv$ vyzna'ovací textury M63 a M30, textov( #vabach velkého 
stupn$ a zejména pak typickou dílenskou ozd)bku (le%at( otazník s dvojte'kou) 
neklamn$ atribuovat jako severinskou. VD 16 B 6865 (pouze „Prag“) – APPO-
NYI 3, 1677 (Nürnberg, H. Höltzel) – GÖLLNER 1, 425 (Nürnberg, H. Höltzel) 
– H. C9:IH, Die Endphase der O*zin Hieronymus Höltzels, s. 108 („[Prag? Pavel Se-
verin z Kapí Hory?] kein Druck mit dem Höltzel-Eichenauerschen Material“). 
Estreicher 3/6, 301 eviduje saze'sky drobn$ odli#né vydání s explicitem „Im-
pressum Cracouiae, per Mathiam ScharKenberg anno domini millesimo quin-
gentesimo uigesimo secundo“, jeho% záv$re'n( letopo'et 1522 se li#í od vro'ení 
„M.D.XXXII“ na titulní stran$.



394

Documenta Pragensia XXIX (2010)

a 1520),+6 kter( p&i koprodukci vystupoval jako nakladatel. V(sled-
kem této sou'innosti bylo n$kolik nást$nn(ch minucí, snad osm 
i více. Problém v#ak p&edstavuje nahodilost a zejména fragmentár-
nost jejich dochování. Zatímco Höltzelovo písmo lze bezpe'n$ iden-
tifikovat na 'ty&ech bibliografick(ch jednotkách+D, o spolupráci tis-
ka&e Höltzela s Bakalá&em jako nakladatelem m)%eme prokazateln$ 
uva%ovat toliko u jednolistu na rok 1507, v jeho% spodní zachované 
'ásti 'teme jména obou protagonist) „Mikulass Bakalarz. || Geronim 
Heltzl“. S poukazem na p&iti#t$n( domn$l( Bakalá&)v signet v#ak 
o tomto jednolistu dosud panovalo mín$ní, %e tisk obstaral Bakalá& 
v Plzni a nakladatelem byl naopak Höltzel.+E Teprve Mirjam Bohat-
cová v recenzi Kohútova bakalá&ovského sborníku na základ$ p&ed-
b$%ného typologického rozboru písma nazna'ila záv$r zcela opa'n(, 
kter( se po na#í nedávné komparaci zcela potvrdil.+F Rovn$% Baka-
lá& v Plzni tiskl ov#em komer'n$ v(d$le'né minuce, ale o recipro'ní

+6 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 86–88 (zde dal#í literatura v'etn$ dvou pr)kopnic-
k(ch prací, a to F.:BS SJ0B:, Tschechischer Buchdruck in Nürnberg am Anfang des 
16. Jahrhunderts, Prager deutsche Studien 9, 1908, s. 29–51, a M0.T:@ B/G:-8/-
;7, Die Anfänge der typographischen Zusammenarbeit zwischen Nürnberg und Böhmen, 
Gutenberg-Jahrbuch 51, 1976, s. 147–155.

+D *vabach M81 a rotunda M18 (blí%e viz pozn. 13) v Tocklerov(ch minucích na léta 
1507 a 1510, v Buschov$ minuci na 1514 a v anonymní latinské minuci na 1519.

+E ZA,BU> V789:; T/Q/9>:, D%jiny #eskoslovenského knihtisku v dob% nejstar!í, Praha 
1930, s. 88, a F.:B-0V,> H/.7>, Sou#asn( stav soupisu tisk) Mikulá!e Bakalá"e, in: 
Mikulá! Bakalár +tetina. +túdie a materiály o 'ivote a diele slovenského prvotla#iara 
v Plzni, (ed.) L,/ K/GW-, Bratislava 1966, s. 26–29, '. 18, 21 a 29.

+F M0.T:@ B/G:-8/;7, Mikulá! Bakalár +tetina. +túdie a materiály o 'ivote a diele 
slovenského prvotla#iara v Plzni. Bratislava, SAV 1966, Listy filologické 90, 1967, 
s. 420–424 (recenze). Z na#í nedávné komparace vyplynulo, %e dostupné mi-
nu'ní jednolisty jsou sice sázeny #vabachem Bakalá&ova typu M81, ale diakriti-
kou (jediná hláska %) se shodujícím nikoli s bohat#ím Bakalá&em, ale Höltzelem. 
Rovn$% vyzna'ovací rotunda M18, kterou Bakalá& s v(jimkou 1511 neu%íval, je 
Höltzelova. Do norimberské dílny se hlásí dále rubriky i malé unciální iniciálky 
a velké plné unciály. Norimbersk( p)vod mohl mít takté% #to'ek pova%ovan( 
rádoby za Bakalá&)v tiska&sk( signet. Ten neznáme z %ádné plze"ské kni%ní pu-
blikace, n(br% jen z minu'ního jednolistu na 1507, v n$m% ostatn$ p&ichází ná-
padná záhlavová li#ta s nápisem „Ein Gut, selig new iar“, kterou Höltzel tého% 
roku otiskl také v dosud neznámé n$mecké verzi – K:@09 B/9A:B, Sbírka minucí 
a pranostik z p"elomu 15. a 16. století tepelského klá!tera premonstrát), Minulostí Zá-
pado'eského kraje 44, 2009, '. 13 s bibliografick(m popisem nedávno objevené 
n$mecké Tocklerovy minuce na 1507 ulo%ené v Národní knihovn$, sign. Teplá 
fragm. 503 (v tisku, autorovi d$kuji za zp&ístupn$ní rukopisu).
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Höltzelov$ nakladatelské pomoci tu nevíme nic.+L S ohledem na pra-
covní vztahy obou &emeslník) v#ak m)%eme p&edpokládat, %e Ba-
kalá& k obnov$ #vabachového fundusu na za'átku roku 1507 pou%il 
práv$ Höltzelovy matrice M81, které oproti norimberskému stavu (%) 
vybavil bohat#í diakritikou ' & % n$.

Styky s 'esk(m prost&edím obstarával Höltzelovi vedle Mikulá#e 
Bakalá&e také v(znamn( 'len jednoty bratrské, mladoboleslavsk( lé-
ka& a lékárník Mikulá' Klaudyán († 1521/1522).2M Koncem roku 1511 
zprost&edkoval tisk latinské bratrské Apologie, kterou sestavil biskup 
jednoty Luká# Pra%sk(. Jeho 'eské apologetické a polemické spisy 
v té dob$ b$%n$ publikoval litomy#lsk( tiska& Pavel Olivetsk(, tak%e 
strach z poru#ení svatojakubského mandátu hlavním d)vodem za-
kázky asi nebude. Ani úmysl zp&ístupnit latinskou Apologii zahrani'-
nímu publiku, k n$mu% m$l Norimberk blí%e ne% provin'ní Litomy#l, 
se nezdá b(t pravd$podobn(, pon$vad% cel( náklad byl ihned odve-
zen do 1ech. Z)stává nám tedy op$t nedostate'nost domácí v(robní 
sféry, kterou tehdy reprezentovali pouze bratrsky intaktní Mikulá# 
Koná' a probratrsky orientovan( Olivetsk(, kter( ov#em latinské ti-
tuly zásadn$ nevydával. Klaudyánovo jméno se na v(tiscích konfese 
sice neobjevuje, ale kdy% byl Höltzel na popud magdeburského ar-
cibiskupa m$stskou radou v 'ervnu 1512 vy#et&ován, uvedl jak objed-
navatele („den Apotheker Niclas Claudian aus Böhmen“), tak i v(#i 
nákladu (150 exemplá&)).2+ Höltzel pro titulní stranu vybral zjedno-
du#enou kopii desátého listu Dürerovy Apokalypsy (Nürnberg 1498), 
toti% Sedmihlavého draka a %enu Sluncem od$nou.22

P&es tyto a dal#í potí%e s tiskov(m dozorem nakladatelské pou-
to k Höltzelovi zesílilo natolik, %e se Klaudyán musel nejpozd$ji 

+L Knihopis 16069 (Tanstetterova minuce na rok 1511, zachovaná jen zlomkem hor-
ní t&etiny bez impresorsk(ch údaj)).

2M P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 442–443 (zde dal#í literatura).
2+ J/H,P V/9P, Apologia sacrae scripturae, lat. apologia &esk(ch Brat"í z r. 1511, 1asopis 

Národního muzea 99, 1925, s. 273–278, zvl. 275, uvádí náklad 100 v(tisk). Na opak 
J. B::A,., Pressmandate des Raths zu Nürnberg, sl. 51, dále B/GI@09 N:;.7-09, 
Glossy k d%jinám moravského tisku, 1asopis Matice moravské 26, 1902, s. 127–128, 
a kone'n$ A. MO99,., Zensurpolitik der Reichstadt Nürnberg, s. 72, uvád$jí shod-
n$ náklad 150 v(tisk). Jakkoli se prameny v po'tu exemplá&) r)zní, cel( náklad 
byl ihned tajn$ odvezen do Boleslavi.

22 A9Q,.- S8G.:@@, Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission 
für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke XVIII. Die Drucker in Nürnberg, außer Ko-
berger, Leipzig 1935, pl. 761.
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roku 1517 z Boleslavi do Norimberku p&est$hovat. Krom$ toho, %e 
dbal pot&eb jednoty bratrské, realizoval v Norimberku také vlastní 
a celospole'enské zájmy, k nim% mu knihtisk v 1echách mohl pomo-
ci jen omezen$. Koncem roku 1517 se toti% objevuje Klaudyánem ko-
rigovaná, editovaná a financovaná Knieha léka"ská, která' slove Herbá" 
aneb Zeliná".23 Je to v)bec nejstar#í jazykov$ 'eská p&írodov$dná pu-
blikace (pro srovnání uvádíme, %e první polskojazy'n( herbá& Ste-
fana Falimirze vy#el v Polsku u Floriana Unglera a% 1534). Autorem 
Herbá&e byl litomy#lsk( léka& Jan 1ern( (Niger), star#í sourozenec 
biskupa Luká#e a Klaudyán)v p&ítel. 1ern( sice ctil tradici st&edov$-
kého lé'itelství, ale na svou dobu zpracoval text p&ekvapiv$ kriticky 
a novátorsky, zejména v 'eské botanické terminologii. Na záv$r Her-
bá&e p&ichází #estilistov( p&ídavek 1erného o destilaci (pálení) vod. 
P&ídavek je také to jediné, co bylo z Herbá&e v budoucnu (ca 1544) 
reeditováno.25

Aby se text 1erného vyrovnal n$meck(m standardním herbá&)m 
také po stránce grafické, Klaudyán ho nechal doprovodit 429 drob-
n(mi anonymními d&evo&ezy, které byly oti#t$ny ze 333 #to'k). 
Za'leníme-li Herbá& do d$jin 'eské dokumentární ilustrace, p)-
jde tu o prvotinu, která polo%ila základy nep&íli# rozvinuté obra-
zové populárn$-nau'né literatury u nás.26 P&ipomínka na fol. A1b 
p&edmluvy („pokud% mn$ v známosti které byliny nebo ko&enie 
jsú, zpuosob nebo figury t$ch vyr(ti sem dal“) svádí k my#lence, 
%e Klaudyán po&ídil dokonce kresebné p&edlohy. S jistotou v#ak 
lze &íci jen to, %e ilustrace nejsou p)vodní, n(br% aktuáln$ vznik-
lé kopie poplatné zobrazovací tradici p&elomu 15. a 16. století. Ko-
pista pracoval s n$kolika star#ími p&edlohami (toto po'ínání se 
spolu s opakováním a p&ehazováním obrázk) stalo p&edm$tem 
ahistorické kritiky Klaudyánovy edi'ní praxe).2D Trp$liv(m srov-
náním nanejv(#e pravd$podobn(ch prototyp) Mirjam Bohatcová  

23 M0.T:@ B/G:-8/;7, Über den Erstdruck eines tschechischen Kräuterbuchs, Guten-
berg-Jahrbuch 56, 1981, s. 175–192.

25 Knihopis (1D) 5510 pod myln(m záhlavím Merlinger Bartholomaeus.  B,AX0V>: 
W0=Y79>/;7, Glosy na okraj Léka"sk(ch knih mistra K"i!,ana, in: Pocta dr. Emm% 
 Urbánkové, Praha 1979, s. 475–503, zvl. 493–498.

26 M09/H9:; B/G:-,8, Die Anfänge der dokumentarischen Illustration in böhmischen 
Drucken, Gutenberg-Jahrbuch 38, 1963, s. 202–208.

2D GIH-:; G,99B,., Jan &ern( a jiní na!i léka"i do konce doby jagellovské, V$stník Krá-
lovské 'eské spole'nosti nauk, t&. fil.-hist. 1934, 1935, s. 1–176.
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zjistila2E, %e nej'ast$j#í oporou se z&ejm$ stala botanická kompilace 
Johanna Wonneckeho von Cube, a to jak její latinská verze Hortus 
sanitatis (Mainz, Jakob Meydenbach 1491), tak n$mecké zn$ní Gart 
der Gesundheit (Strasbourg, Johann Grüninger ca 1485–1486). 1esk( 
Herbá& se latinskému Hortulu p&iblí%il dokonce ca 200 obrazy rost-
lin. K tomuto zji#t$ní lze dodat, %e ani ostatní obrazov( doprovod 
za&azen( na po'átek a konec Herbá&e není p)vodní. P&edlohu k ti-
tulnímu d&evo&ezu s patrony léka&) sv. Kosmou a Damiánem získal 
Klaudyán buZ z Arzneibuchu OrtolKa von Bayrlandt (Lübeck 1484), 
anebo – co% je pravd$podobn$j#í – mu poslou%ilo detailn$j#í zob-
razení v Feldtb)ch der Wundtartzney od Hanse von Gersdorfa (Stras-
bourg 1517). Znám( obrázek zahalené %eny stojící u laboratorních 
retort byl poprvé publikován Johannem Zainerem ml. ve spisku Mi-
chaela Schricka Von den ausgebrannten Wassern (Ulm 1498).

Jakkoli v#echny texty publikované tou dobou v Norimberku pod-
léhaly p&edb$%né magistrátní cenzu&e, ze zachovan(ch protokol) 
%ádné zmínky o p&íslu#ném, byR nekonfliktním jednání mezi m$st-
skou radou a Klaudyánem 'i Höltzelem nemáme. Herbá& byl Höl-
tzelovou dílnou vyti#t$n za sedmdesát dní. Podle dne#ního pov$domí 
se v N$mecku zachovalo jen n$kolik málo exemplá&)2F, neboR i ten-
to titul byl vyvezen do 1ech. Na odbyt zde #el kupodivu pomalu – 
v srpnu 1521, kdy Klaudyán k#a[oval, le%elo v Praze je#t$ na 300 ne-
prodan(ch exemplá&).2L

V souvislosti s dal#í Klaudyánovou aktivitou je t&eba znovu p&i-
pomenout, %e tiska&ské &emeslo v 1echách nebylo po'átkem století

2E M0.T:@ B/G:-8/;7, Vydavatel a tiska" Mikulá! Klaudyan (Norimberk 1511 – Mladá 
Boleslav 1519), 1asopis Národního muzea. \ada historická 148, 1979, s. 33–67, zvl. 
s. 43–49, a prakticky toté% -7=, Über den Erstdruck, s. 175–192, a -7=, &tení na po-
mezí botaniky, fauny a medicíny. &eské ti!t%né herbá"e 16. století, Sborník Národního 
muzea v Praze C 38/3–4, 1996.

2F VD 16 C 1972 eviduje dokonce zprost&edkovan$ podle Nissenovy bibliografie.
2L F.:B-0V,> D;/.H>?, Dodatky a opravy k biografiím star!ích spisovatel) #esk(ch 

a k star!í #eské bibliografii (Klaudyán Mikulá!), 1asopis 1eského muzea 58, 1884, 
s. 301–304, zvl. s. 303. P. V/0-, Limity knihtisku v &echách a na Morav%, s. 138, uka-
zuje, %e obdobné svízele provázely také prodej Mattioliho pra%ského Herbá&e 
z roku 1596, z jeho% celkového nákladu bylo roku 1606 inventováno 1062 nepro-
dan(ch v(tisk) a o mnoho let pozd$ji (1640) le%elo skladem je#t$ 720 v(tisk). 
Tak vysoké remitendy, které pon$kud zpochyb"ují dosavadní p&edstavu o sou-
dobém bestselleru, lze vysv$tlit nadsazenou prodejní cenou a levn$j#ím impor-
tem latinsk(ch a n$meck(ch herbá&) z ciziny.
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s to realizovat graficky náro'n$j#í práce. Pro v(robu rozm$rného ná-
st$nného graficko-textového jednolistu to platilo a% do #edesát(ch let 
16. století. Nem)%e proto udivit, %e alegorick( jedno list 1260 ] 640 mm, 
o n$m% bude nyní &e', vznikl práv$ v Norimberku.3M Název jednolis-
tu, existoval-li v)bec n$jak(, dnes kv)li se&íznutí unikátu neznáme. 
Tento vydavatelsk( typ tisku na jednom listu n$me'tí v$dci ozna-
'ují jako Bilderbogen (u nás v#ak jednoslovn( ekvivalent neexistu-
je).3+ P&edm$tn( artefakt b(vá nep&esn$ naz(ván „Klaudyánova mapa 
&ech“. K této mystifikaci nep&isp$l jen Knihopis, evidující jednolist 
pod Klaudyánov(m autorsk(m záhlavím, ale zejména fakt, %e v$t#í 
badatelskou aktivitu ne%li zástupci knihov$dy 'i d$jin um$ní32 vyvi-
nuli v této souvislosti historikové kartografie. Takové ozna'ení, kte-
ré p&edpokládá Klaudyánovo autorství mapy, v#ak nem)%eme po-
va%ovat za vyhovující, neboR Klaudyán nebyl geometr ani kartograf 
a p&i sv(ch 'etn(ch závazcích se podobného úkolu mohl ujmout jen 
st$%í. Skute'n( autor této první mapy 1ech by m$l b(t hledán spí-
#e mezi ú&edníky domácích stavovsk(ch institucí.33 Mapa s 'eskou 

3M Nejstar#í p&ibli%n$ stejn$ rozm$rnou tiskovinu na jednom list$ (po o&ezu 
600 ] 1920 mm) p&ipravili tiska& Jan Kozel st. a d&evo&ezá' Michael Peterle st. 
v Praze 1562. Je to pohled na hlavní m$sto z Pet&ína s nápadn$ &ezan(m názvem 
Praga Bohemiae metropolis accuratissime expressa 1562. Blí%e viz P. V/0-, Encyklope-
die knihy, s. 494 a 678–680.

3+ P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 120.
32 M0.T:@ B/G:-8/;7, Höltzels Einblatt der Klaudianischen Landkarte Böhmens, Gu-

tenberg-Jahrbuch 50, 1975, s. 106–112 ('esky -7=, Höltzl)v jednolist s Klaudiáno-
vou mapou &ech, Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnic-
tví 14–15, 1979–1980, s. 39–47), a J:./H9:; K/97., Takzvaná mapa &ech Mikulá!e 
Klaudyána. Pokus o v(znamovou interpretaci, Strahovská knihovna, sborník Památ-
níku národního písemnictví 14–15, 1979–1980, s. 49–73 (v obou statích je uvede-
na té% bohatá star#í literatura). Z nové, av#ak faktograficky nebohaté literatury 
vyjímáme V9:A0@^. K.:IH, Tisk Klaudyánovy mapy &ech – rekonstrukce technologie, 
Z d$jin geodézie a kartografie 2, 1982, s. 34–46, zde v#ak pod slibn$ zn$jícím 
titulem jen populární pou'ky o technologii tisku z v(#ky a d&evo&ezu zvlá#t$. 
Populárn$ jsou zam$&eny té% dal#í dv$ stati: I;:B 1,.@7>, Historické mapy #es-
k(ch zemí. Klaudyánova mapa &ech (1518), Geodetick( a kartografick( obzor 35/77, 
1989, s. 134, a LIA;^> MI8G:, Mikulá! Klaudyán a jeho mapa &ech z r. 1518, Geo-
grafické rozhledy 2–3, 1992, s. 33–34.

33 V9:A0@^. S9:A>?, Nové pohledy na tzv. Klaudyánovu mapu &ech, Z d$jin geodézie 
a kartografie 1, 1981, s. 8–21, zvl. 13–14, z nedokonalého zpracování okolí Mladé 
Boleslavi dovozuje, %e Klaudyán nejen%e nebyl autorem mapy, ale %e nemohl b(t 
kresebnému a &ezá'skému zpracování ani p&ítomen. M09:B K:;:9^., N%kolik po-
známek o tzv. Klaudyánov% map% &ech z r. 1518 a v(znamu star(ch map jako historického 
pramene, Historická geografie 24, 1985, s. 7–30, zvl. 9, zd)raz"uje, %e „nejvíce 
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nomenklaturou reflektuje d)le%ité komunikace, &í'ní sít$, lesy a po-
ho&í. Obsahuje té% zna'ky pro rozli#ení královsk(ch a poddansk(ch, 
katolick(ch i utrakvistick(ch sídel. P&esto v#ak její charakter není ces-
tovní, n(br% ilustra'ní – je to pouhá geografická sou'ást textov$-iko-
nograficky-heraldického bilderbogenu o zemském soudním &ádu.35 
Doklad o tom, kdo je autorem ideové koncepce celku, poskytl pro-
st&ednictvím vhodn$ vybran(ch citát) biblického Ecclesiastiku sám 
Klaudyán, a to pasá%í v pravé 'ásti prost&edního pásu.36 Slo%it$j#í 
otázkou je tak a% ur'ení doby, b$hem ní% ideov( zám$r krystalizoval. 
Jako pravd$podobn$ nejzaz#í termín p&ipadá v úvahu 9. &íjen, kdy si 
Höltzelovi saze'i rozebrali rukopis Herbá&e.3D Doba nastalá po t$ch-
to dnech byla sice velmi p&íhodná pro reflexi Svatováclavské smlouvy 
(sn$m se konal od 28. zá&í do 24. &íjna 1517), ale nesmíme zapomí-
nat, %e na Klaudyánovi, a to dle jeho vlastního p&iznání, le%ela a% do  

sídli#tních zna'ek (33) obsahuje Boleslavsko (kraj, kde %il Mikulá# Klaudyán)“, 
ale otázku, zda jsou jednotlivé mapové prvky slou'eny autenticky, ne&e#í. E;: 
S,@/-:B/;7, Atlas zemí Koruny #eské, Praha 2002, s. 21, upozor"uje na mo%nou 
inspiraci n$meck(mi kartografick(mi pracemi Erharda Etzlauba z doby kolem 
roku 1500.

35 K:.,9 KI8G:X, Mapy &ech v Münsterov(ch Kosmografiích, Kartografick( p&ehled 
8, 1954, s. 87–92, ukazuje, jak evropskou popularitu mapy pozd$ji zaru'ilo 
spojení s rozsáhl(m ilustrovan(m dílem Cosmographia. Beschreibung aller Lender 
od Sebastiana Münstera (poprvé Basel 1544), k n$mu% byla zmen#ená adapta-
ce „Klaudyánovy mapy“ v r)zn(ch jazykov(ch mutacích a hláskoslovn(ch vari-
antách p&ipojována (nap&. „Bemher künigreich mit bergen und wälden gerings 
umb beschlossen“ 'i „Behemer Künigreich mit Bergen und Wälden gerings umb 
beschlossen“). Adaptaci „Klaudyánovy mapy“ obsahovala také Münsterova Koz-
mografia #eská (Praha 1554), av#ak originální dvoulist se dle dne#ního pov$do-
mí zachoval jen ve dvou exemplá&ích. V nov$j#í dob$ se „Klaudyánova mapa“ 
do #ir#ího pov$domí dostala zásluhou 'eského fará&e a kartografa Franti#ka Ja-
kuba Jind&icha Kreibicha (1759–1833) jako p&íloha k Bílejovského Historii církev-
ní v edici Josefa Skalického (Praha 1816).

36 „PohleZte%, %eR sem sob$ sám nepracoval, ale v#em, kte&í% hledají um$nie [Sir 
33,18]. Neb mnoh(m v$cem srozum$l sem skrze rozprávku [Sir 34,9]. … Proto% 
nenie u%ite'né &éci, 'emu jest toto a pro' jest ono, nebo v#ecky v$ci v 'as svuoj 
zv$d$ny budú [Sir 39,26]. … Mikulá# Klaudyán. Léta bo%ieho tisícího p$tistého 
sedmnáctého“.

3D P:;,9 R. P/>/.B?, K heraldické v(zdob% tzv. Klaudyánovy mapy &ech, Z d$jin geo-
dézie a kartografie 10, 2000, s. 5–9, zvl. 8, podpo&il star#í my#lenku Mirjam Bo-
hatcové o tom, %e jednolist byl zam(#len jako apoteóza právního &ádu obnovené-
ho Svatováclavskou smlouvou. M. K:;:9^., N%kolik poznámek o tzv. Klaudyánov% 
map% &ech, s. 20–22, p&edlo%il pokus o p&edatování heraldické nápln$ jednolistu 
a% k roku 1512, kter( v#ak P. R. Pokorn( ve v(#e citované studii odmítl.
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19. prosince povinnost pr)b$%n$ korigovat nati#t$né archy Herbá&e.3E
Zárove" je t&eba zd)raznit, %e norimberská m$stská rada, která 

v lednu 1518 p&ípravu jednolistu ned)v$&iv$ sledovala, Klaudyána 
v protokolech jako p)vodce op$t nikdy nezmínila. Za odpov$dné 
osoby ozna'uje Andrease Kaschauera († p&ed 1521?) a Hieronyma 
Höltzela.3F O Höltzelov$ tiska&ském podílu, a' ho o&íznut(  jednolist 
neprozrazuje, na základ$ tohoto sv$dectví a po anal(ze textového 
#vabachu a vyzna'ovací rotundy pochybovat nelze. Kaschauer byl, 
jak dále informují protokoly norimberské m$stské rady, nakladatelem 
jazykov$ 'esk(ch tiskovin – siln$ pak elektrizují soudobé poznám-
ky k zam(#lenému vydání 'eské Bible, o n$m% nemáme jinak %ádné 
zprávy (norimberská edice se skute'n$ poda&ila, av#ak a% roku 1540 
p&i'in$ním tamního tiska&e Leonharda Milichthalera a nakladatele 
Melchiora Kobergera).3L Pon$vad% Kaschauer je v letech 1506–1511 

3E V p&edmluv$ Herbá&e na fol. A1b Klaudyán pí#e, %e byl p&íprav$ Herbá&e 
„… p&ítomen jsa v#ech v$cí sám, i korigovánie“.

3F F. SJ0B:, Tschechischer Buchdruck, s. 43, a v p&etisku té% M. B/G:-8/;7, Vydava-
tel a tiska" Mikulá! Klaudyan, s. 38, citují protokol ze 4. ledna 1518 „Die Behmis-
chen Mappa besichtigen lassen durch ein verstendigen der sprach, ob [n]ichts 
vnnserm glauben schedlichs darinnen sey, vnd derweil bey dem Kaschawer vnd 
Holzel sperren, die auhsgen ze lassen“ a protokol z 11. ledna 1518 „Nachdem sich 
in der Behmischen Mappa kein geverlichayt ervindet, soll man die dann nicht 
sperren. Jeronimus Hölzel vernemen, was der Beheim thun sey, so er bey in hal-
te und ob sie cristen oder Ketzer seyen, und herwider bringen“.

3L F. SJ0B:, Tschechischer Buchdruck, s. 43–44, a v p&etisku té% M. B/G:-8/;7, Vy-
davatel a tiska" Mikulá! Klaudyan, s. 38, editují tyto materiály: 4. ledna 1518: „Da-
neben bey allen pruckdrucken [sic!] verpieten, die Bibel In Behmischer sprach 
nicht zu drucken. Auch dem Kaschawer vnndtersagen, das er der sachen müssig 
stee vnd solchen druck hienach annderßwo nicht verleg, das sey eins Rats mey-
nung.“ 13. ledna 1518: „Bey allen puchdruckern abstellen und verpieten, In 
Behmischen gezüng gar nichzit mer zu trucken, bey eins rats straK. Auch dem 
Kaschawer vnndtersagen vnd verpieten, das er der gemeinscha[ des Behmis-
chen drucks gar müssig stee. Jeronimus Holzel noch ain stre_iche red sagen vnd 
das er der steten [sachen?] hinfuro müssig stee.“ 16. ledna 1518: Dehsgleichen 
 Endressen Kaschawer sein vorhaben, die Bibel vnd anndere pucher in Behmis-
cher sprach alhie drucken zu lassen, auch ableynen vnd Im statlich vnndter-
sagen. Werd er darüber ein rat mit weyttern ansuchen oder furschriKten vber-
ziehen, wöll man Ine von hynnen weysen“ (toto je zvlá#t$ pou'ná 'ást zápisu, 
pon$vad% se v p&ípad$ dal#ích po%adavk) na norimbersk( magistrát vyhro%uje 
Kaschauerovi vyhnáním z m$sta). F. SJ0B:, Tschechischer Buchdruck, s. 47, eviduje 
Kaschauera dle norimbersk(ch m$stsk(ch knih od roku 1483. F. D;/.H>?, Do-
datky a opravy, s. 303, z Klaudyánovy záv$ti sepsané v srpnu 1521 uvádí, %e „ne-
bo%tík N$mec, kter(% jest se mnú spolek m$l z Normberka, ten jest se dlu%il, ale 
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zmi"ován té% jako norimbersk( d&evo&ezá' a kovorytec (Stempel-
schneider)5M, z&ejm$ nebudeme daleko od pravdy, p&ipí#eme-li mu 
alespo" hypoteticky &ezbu n$kter(ch #to'k) „Klaudyánova“ bilder-
bogenu. Ten je v levé horní 'ásti spodního, mapového pole zna'en 
dv$ma heraldicko-iniciálov(mi signety a letopo'tem 1518 na nápisové 
pásce. Jak to p&ipou#t$l soudob( úzus, po'áte'ní písmena obou inici-
álov(ch skupin jsou vy&ezána pozitivn$, tak%e na otisku se jeví zrca-
dlov$ obrácen$. V levém signetu p&icházejí iniciály „

N

C“ (Nicolaus 
Claudian), vpravo „VK“ (respektive „AK“ 'ili Andreas Kaschauer).5+ 
Zda m$ly oba signety prezentovat vztah iniciátora projektu Klaudy-
ána a &ezá'e Kaschauera, anebo zda nazna'ovaly nakladatelskou ko-
produkci obou zú'astn$n(ch, nevíme.

Dne 13. ledna 1518 norimberská m$stská rada v zájmu zachování 
linie císa&ské politiky vyhlásila „bey allen puchdruckern abstellen 
und verpieten, In Behmischen gezüng gar nichzit mer zu trucken, 
bey eins rats straK“.52 Klaudyánovi zákaz v(roby jazykov$ 'esk(ch 
knih z&ejm$ zk&í%il plány, a pon$vad% byl díky nonkonformnímu vy-
znání ne%ádoucí osobou (víme, %e hned 14. ledna byl magistrátem 
ozna'en jako „der hincket pickhart“)53, vrátil se zpátky do Bolesla-
vi. Zde obnovil léka&skou a lékárenskou praxi, hned po p&íchodu se 
stal m$stsk(m radním a v kv$tnu 1518 u% provozoval vlastní tiskár-
nu. Nevybavil ji ov#em Höltzelov(m písmem, n(br% s pou%itím jeho 
matric odlil typy nov$, av#ak amatérsky, jak tomu napovídá kolísající 

já nevím, slovem-li m(m 'ili nic, ne% já jsem jemu dal hotové peníze na 400 zl. 
r(nsk(ch krom$ nákladu svého“. Pon$vad% vzpomínan(m N$mcem nem)%e b(t 
Höltzel, zem&el( a% o desetiletí pozd$ji, lze hypoteticky uva%ovat o nakladateli 
a d&evo&ezá'i Kaschauerovi.

5M U9.08G TG0,@, – F,90` B,8>,., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von 
der Antike bis zur Gegenwart XIX., Leipzig 1926, s. 579.

5+ J/H,P V/9P, Co znamená zkratka V.K. na Klaudyánov% map% r. 1518?, 1asopis Národ-
ního muzea 113, 1939, s. 126–131.

52 F. SJ0B:, Tschechischer Buchdruck, s. 43, a v p&etisku té% M. B/G:-8/;7, Vydavatel 
a tiska" Mikulá! Klaudyan, s. 38, citovaná pasá% má je#t$ dodatek „In der puch-
drucker ordnung setzen, das Sy hinfuro kainerley new werck gross oder clain 
vnangesagt vnd an erlaubnuhs sollen drucken oder auhsgen Larsen. Und alle 
puchdrucker darauK lassen plicht thun“.

53 F. SJ0B:, Tschechischer Buchdruck, s. 43–44, a v p&etisku té% M. B/G:-8/;7, Vyda-
vatel a tiska" Mikulá! Klaudyan, s. 38, celá pasá% zní „In achtung zu haben, so der 
Nicolaßko der Claudj, der hincket pickhart, wider hin kumpt, sich seins rueKs, 
mit wem er gesellscha[ vnd handlung treibt, erkundigen vnd die erfarung bey 
einem Rath wider Anzaigen“.
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 sv$tlost písmového &ezu. Získal tak dv$ písmové sady, toti% st&edn$ 
velk( textov( #vabach M81 a rotundu M94. U p&íle%itosti nového slé-
vání #vabachov(ch typ) p)vodní % rozmno%il o diakritizované (. Ro-
tundu obohatil hláskou '. Také sada lombardov(ch iniciál 16 ] 16 mm 
p&e#la do Mladé Boleslavi v identick(ch &ezá'sk(ch kopiích, proto%e 
u Höltzela se stejn$ jako ob$ zmín$ná písma objevuje kontinuáln$ 
i pozd$ji. Z Höltzelovy dílny pocházelo také n$kolik men#ích figurál-
ních #to'k) vypl"ujících bilderbogen, jich% v#ak Klaudyán do kon-
ce své aktivní 'innosti v lednu 1519 nepou%il. Ilustrace z Herbá&e se 
v 1echách nikdy neobjevily.55

Nejpozd$ji po'átkem roku 1518 se v Norimberku na 'as usadil pl-
ze"sk( humanista, p&ekladatel a první 'esk( samostatn( nakladatel 
bez vazeb na vlastní tiskárnu Jan Mantuán Fencl (ca 1485–1544/45)56, 
kter( u Höltzela pozice uvoln$né Klaudyánem p&evzal. Provázel-li 
ho té% spolum$#Ran Mikulá' Principál († ca 1524)5D, plze"sk( radní 

55 Kdy% Klaudyán zanechal tiska&sk(ch aktivit, ob$ písma, iniciály a n$které #to'ky 
z bilderbogenu v nové funkci titulních d&evo&ez) p&e#ly na Old(icha Velenského 
('inn( od &íjna 1519 do února 1521 v B$lé pod Bezd$zem) – viz P. V/0-, Encyklo-
pedie knihy, s. 985–987 (tam dal#í literatura). Textov( #vabach, hojn$ zmoderni-
zovan( dal#ími akcenty, pak p&e#el 1521 zp$t do Mladé Boleslavi na Ji(íka )tyrsu 
('inn( od srpna 1521 do b&ezna 1531) – viz P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 868–869 
(tam dal#í literatura). Po'ínaje rokem 1522 v#ak tiska& tento #vabach poní%il 
do funkce písma vyzna'ovacího. *tyrsa získal také Klaudyánovu – Velenského 
rotundu, nicmén$ pou%il ji jako stylov$ zale%elou také jen roku 1521 a pozd$ji se 
k ní u% nevrátil. 4ivot ilustra'ních #to'k) skon'il pravd$podobn$ u Velenské-
ho. *tyrsa si po&ídil vlastní, v(pravn$j#í iniciály a zbytky Klaudyánovy lombar-
dové sady se rozpt(lily, jak sv$d'í Po#et z viery [Litomy#l: Alexandr Oujezdeck(] 
doti#t$n( 13. ledna 1536 (viz Knihopis 1599). K n$kter(m Höltzelov(m #to'k)m 
se pozd$ji a mo%ná zprost&edkovan$ dostal Bartolom*j Netolick+ ('inn( od led-
na 1540 do roku 1552 a v letech 1561–1562 v Praze) – viz P. V/0-, Encyklopedie 
 knihy, s. 623–624 (tam dal#í literatura). B$hem 'ty&icát(ch let disponoval li#tou 
s Mantuánov(m signetem, iniciálami a devízou SMEA 29 x 113 (p)vodn$ na ti-
tulu Heinrichmannovy Gramatiky 1518), kterou otiskl na Psaní saského kurfi&ta 
Johanna Friedricha (Knihopis 3594). Z té%e titulní strany Gramatiky se u Neto-
lického opakuje n$kolikrát jedna z Höltzelov(ch li#t s vázov(m dekorem a zbroj-
no#em dr%ícím p)l doprava hledící orlice 'ili s 'ástí plze"ského znaku (Kniho-
pis 1628, 3482 a 15189).

56 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 557–558 (zde dal#í literatura).
5D Ne#lo o tiska&e Mikulá#e Bakalá&e, kter( na základ$ n$kdej#ího vlastnictví knih-

tiska&ské %ivnosti mohl b(t sice i pozd$ji naz(ván obvykl(m profesním termínem 
„principál“, ale kter( u% mezi lety 1514 a 1520 zem&el (srov. P. V/0-, Encyklopedie 
knihy, s. 718). Z0>@IBA W0B-,., $emeslnictvo a 'ivnosti XVI. v%ku v &echách, Pra-
ha 1909, s. 311, pozn. 5, pova%uje Principála chybn$ za plze"ského tiska&e 1518. 
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a obchodník s kontakty na Norimberk, nevíme, ale jisté je, %e oba 
protagonisté se znali a investovali do kni%ní v(roby – dokazuje to 
Mantuánova dedikace Enchiridia 7. kv$tna 1518 a impresum Höltze-
lova tisku Heinrichmannovy Gramatiky 24. 'ervence 1518 a nasv$d'u-
je tomu koneckonc) i star#í Principálova %ádost o tisk n$jaké 'eské 
knihy, norimberskou m$stskou radou ov#em zamítnutá.5E

Mantuán Fencl v Norimberku p&ipravil autorsky, p&ekladatelsky, 
edi'n$ 'i jako nakladatel nejmén$ jedenáct titul). P&evládala tenden-
ce vzd$lavatelská, aR u% v rovin$ sv$tské, nebo katolické. Polovina 
byla ti#t$na latinsky, tedy jazykem, kter( norimberskou radnici neiri-
toval tak jako 'e#tina a kter( se v soudob(ch 'esk(ch tiskárnách je#t$ 
p&íli# neuplatnil5F (s v(jimkou Heinrichmannovy Gramatiky je latin-
sk( text s ohledem na typografickou a 'tená&skou praxi v 1echách 
sázen pouze #vabachem a rotundou). Soudobí 'e#tí tiska&i neroz#i&o-
vali ani hrubozrnnou mravokárnou satiru typu Frantov(ch práv ani ka-
tolické modlitby podobné Hortulu anime, o odpustkov(ch listech ne-
mluv$. U% z tohoto hlediska je t&eba norimberské zakázky hodnotit 
jako pr)kopnické. Na v$t#in$ publikací je Mantuán Fencl podepsán 
jménem, anebo zp&ítomn$n devízou Spes mea ex alto (SMEA). Jak 
napov$d$la u% Mirjam Bohatcová5L, v#echny impresorsky anonymní 

K:.,9 CGCQ:, Slovník knihtiska") v &eskoslovensku od nejstar!ích dob do roku 1860, 
Praha 1966–1984 (= P&íloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahov-
ská knihovna 1–19), s. 211, Principála eviduje správn$ jako „podporovatele vydá-
vání knih v Plzni po 1500“. J/H,P S-.B:A, Listá" královského m%sta Plzn% a druhdy 
poddan(ch osad II., Plze" 1905, s. 684, edituje zápis plze"ské m$stské knihy z 11. 
&íjna 1519, kde jsou Principál a Mantuán Fencl spole'n$ jmenováni jako sv$d-
ci p&i prodeji hospodá&ské usedlosti v Plzni. K tomu té% F. SJ0B:, Tschechischer 
Buchdruck, s. 46.

5E F. SJ0B:, Tschechischer Buchdruck, s. 44, a v p&etisku té% M. B/G:-8/;7, Vyda-
vatel a tiska" Mikulá! Klaudyan, s. 38, editují zápis z 16. ledna 1518: „Dem Nico-
laus principal von Pilsen Sein vorhabenden Behamischen Truck, Inhalt Seiner 
Supplic[ation] hier lassen Trucken, mit zimlichen worten ableynen“. B/GI@09 
N:;.7-09, Glossy k d%jinám moravského tisku, 1asopis Matice moravské 26, 1902, 
s. 43–56 a 126–151, zvl. 129, s men#ími hláskoslovn(mi odchylkami cituje tuté% 
pasá%, ale Mikulá#e Principála nesprávn$ ztoto%"uje s Mikulá#em Klaudyánem.

5F Po nejstar#í etap$ plze"ského knihtisku 1476–1479 p&ipravil dal#í dv$ latinské 
publikace u% jen vimpersk( Johann Alacraw 1484. Po n$m první latinsk( text, 
a to Mat$je Koramba Sermones XII in apologiam valdensium facti, s pou%itím nikoli 
antikvy, ale #vabachu tiskl a% Mikolá# Koná' v Praze 1516.

5L M0.T:@ B/G:-8/;7, Norimbersk( a plze-sk( tiska" Hans (Jan) Pekk, 1asopis 
Národního muzea. \ada historická 145/3–4, 1976, s. 207–227, zvl. tabulka 
na s. 208–209, kterou bude t&eba p&i jiné p&íle%itosti mírn$ korigovat.
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Mantuánovy texty je nutno po novém typologickém rozboru p&ipsat 
Höltzelov$ tiskárn$. Spojnicí je tu shodné písmo (viz pozn. 13) a lom-
bardy s perlami 16 ] 16 mm, tou dobou v jiné norimberské díln$ neu-
%ívané. Polovina této Höltzelovy produkce je pro oficiální n$meckou 
bibliografii VD 16 neznámá, pon$vad% kni%ní zbo%í bylo odvá%eno 
patrn$ v cel(ch nákladech do 1ech.

Koncem ledna 1518 zde vy#lo první latinsko-'eské #kolní vydání 
gnómick(ch text) Moralissimus Catho (dle signetu nakladatelsky spo-
lup)sobil Hans Pekk, zam$stnanec Höltzelovy tiskárny). Na p&e-
lomu dubna a kv$tna p&ichází první p&íru'ka modliteb a zpov$d-
ních formulí v latinsko-'eské &e'i Enchiridion seu Manuale curatorum, 
v 'ervnu se tisknou latinská basilejská Compactata6M a v 'ervenci ji% 
v(#e zmín$ná latinsko-'esko-n$mecká u'ebnice Jakoba Heinrich-
manna Institutiones grammaticae. V srpnu 1518 vy#el Honorius Augus-
todunensis Elucidarius dialogicus theologie tripartitus. Po 17. &íjnu se ob-
jevuje první vydání prozaické satiry Frantovy práva, na ní% Mantuán 
Fencl spolupracoval patrn$ i autorsky (titulní d&evo&ez se p&iznává 
Erhardu Schönovi).6+ Do záv$re'n(ch m$síc) 1518 m)%eme umístit 
v(robu dosud neznámé latinské minuce na rok 1519. Její bohemikál-
nost stvrzuje jak vyzna'ení zá&ijového svátku sv. Václava, tak dvojice 
podéln(ch li#t s xylografovan(mi jmény pán) a rytí&) zasedajících 
na 'eském zemském a komorním soudu. Heraldické nápln$ li#t se 
shodují s podélnou erbovní galerií tak&e'ené „Klaudyánovy mapy“.62

B$hem roku 1518, ale bez bli%#ího 'asového ur'ení p&ichází druhé, 
norimberské vydání zdravov$dného nau'ení Jana 1erného. P&ede#le 
ho pod názvem Spis o nemocech morních publikoval Pavel Olivetsk( 
v Litomy#li 1506. Norimberská edice, kterou Mantuán „na posp$ch 
tla'iti kázal“, je v#ak dnes známa pouze ve dvou exemplá&ích, jejich% 
po'átek je defektní, tak%e název se p&ebírá z explicitu jako Léka"ství 
u'ite#né a v(borné spravovánie proti naka'enému pov%t"í (Mantuán je 

6M M0./H9:; *;7Q, Jan Mantuán-Fencl jako typ #esk(ch tiska") v 15. a 16. století, V$-
decké informace ZK 1SAV, Suplement 1, 1970, s. 4–23, zvl. s. 10–11, na základ$ 
bezv(znamné skute'nosti, %e editorovo jméno následuje v explicitu hned za im-
presorsk(mi údaji, pova%uje Mantuána Fencla za tiska&e Kompaktát. Tuté% roli 
se *váb sna%í rozborem dedikace prokázat i u Heinrichmannovy Gramatiky.

6+ .e illustrated Bartsch XIII., (ed.) W:9-,. L. S-.:IHH, New York 1984, s. 253, 
'. 124.

62 J. K/97., Takzvaná mapa &ech Mikulá!e Klaudyána, s. 70–71, zde rozpis erbovní 
galerie, kter( souhlasí se zachovan(mi partiemi minuce.
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v explicitu podepsán numeronymem). Snad roku 1518 'i pozd$ji se 
tiskne Rozmlúvání neb $e# dvou, kterak se #lov%k spravovati má (dle sig-
netu nakladatelsky spolup)sobil Hans Pekk) a mo%ná té% latinsko- 
-'esko-n$mecká ver#ovaná zpov$dní p&íru'ka Johanna de Garlandia 
Poenitentiarius sive Poeniteas cito (Höltzel je jako tiska& nejist(, neboR 
se ani u nás ani v N$mecku nedochoval %ádn( exemplá&).63

P&ed krátk(m 'asem popsala Hedvika Kucha&ová65 nov$ nalezen( 
fragment 'eského jednolistu Modlitba o ukrutném zámutku Panny Ma-
rie, kter(' jest m%la stojecí pod k"í'em. Jednolist, jeho% sazba byla po&í-
zena dv$ma Höltzelov(mi rotundami a st&edn$ velk(m #vabachem 
pravd$podobn$ roku 1518, doprovází velk( d&evo&ez Erharda Schö-
na s Kristem a Pannou Marií v ikonografick(ch typech Ecce homo 
a Mater dolorosa.66 Kdy% jsme 'esk( fragment porovnali s podobn(m 
n$meckojazy'n(m vydáním, které s variantním d&evo&ezem Wolfa 
Trauta tiskl zhruba ve stejné dob$ op$t Höltzel6D, zjistili jsme, %e po-
slední zachovan( &ádek „Ktoz tuto modlitbu naboznie rzieka przed 
obrazem …“ je vlastn$ torzo incipitu odpustkové formulace pape%e 
Lva X. Nálezem norimberské Modlitby tak získáváme pov$domost 
o v)bec prvním jazykov$ 'eském odpustkovém listu, ti#t$ném arci 
mimo území 1ech. Jediná dosud známá textov$-obrazová indulgen-
cie pochází pravd$podobn$ z Brna konce 15. století. Byla ti#t$na ov-
#em latinsky a zpracovávala v(tvarn( nám$t M#e sv. \eho&e.6E Na#e 
znalost 'ist$ textov(ch latinsk(ch indulgencií p)vodem z 1ech (ni-
koli z bohat#í Moravy) je takté% velice kusá, neboR lze zatím po'ítat 
pouze s odpustkov(m listem plze"ského Mikulá#e Bakalá&e 1508.6F 

63 V789:; H:B>:, &eské prvotisky, 1asopis 1eského muzea 26/4, 1852, s. 105, '. 165, 
m$l penitenciá& asi je#t$ v ruce, proto%e cituje impresum „1518 v Normberce 
 skrze Jeronyma Hoeltzla“. Höltzelovi se nadto p&ipisuje tisk #estilistové latinsko- 
-n$mecké verze penitenciá&e ca 1504 (VD 16 ZV 21440).

65 H,A;0>: KI8G:X/;7, Zpráva o nálezu #eského jednolistu, in: Sborník k 80. naroze-
ninám Mirjam Bohatcové, (ed.) AB,=>: B:YI./;7, Praha 1999, s. 203–212.

66 .e illustrated Bartsch XIII., (ed.) W. L. S-.:IHH, s. 253, '. 124; M:` G,0HQ,.N, 
.e German single-leaf woodcut 1500–1550 III., (ed.) W:9-,. L. S-.:IHH, New York 
1974, '. 1075, a Deutsche Einblattholzschnitte 1500 bis 1700 [2 CD-ROMs], Ber-
lin 2003 (= Digitale Bibliothek), '. 3245.

6D M. G,0HQ,.N, .e German single-leaf woodcut IV., '. 1361, a Deutsche Einblattholz-
schnitte, '. 3674.

6E ZA,BU> V789:; T/Q/9>:, Tisky 15. v%ku o jednom listu na území &eskoslovenské re-
publiky, Praha (1928), '. 57 s v&ezanou signaturou Johanna zu Prünn.

6F G,A,/B B/.H:, Dosial neznáma Bakalárova latinská tla#, in: Mikulá! Bakalár +tetina, 
(ed.) L. K/GW-, s. 100–103, podává nálezovou zprávu o latinském odpustkovém 
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Na Höltzelov$ vydání odpustkové Modlitby se jako p&ekladatel 
mohl podílet Mantuán Fencl. Lze tak soudit z toho, %e její text byl 
za&azen do první 'eské katolické modlitební knihy Hortulus anime, 
Zahrádka du!ie nábo'n(mi modlitbami a p%kn(mi figurami ozdobená.6L Tu 
z latiny neklamn$ p&elo%il a doplnil práv$ Mantuán. Dle úvodní de-
dikace byl napomínán nábo%n(mi k&esRany, aby „Hortulus jazykem 
'esk(m vytisknúti dal“, a proto „náklad sem u'inil, práce nelitoval“. 
A'koli muzejnímu unikátu chybí konec s obvykl(m tiska&sk(m ex-
plicitem, u% tato pasá% zpochyb"uje Hank)v neustále opakovan( 
údaj o jinak neznámém augsburském nakladateli Johannu Schima-
rovi.DM Po nov$ provedeném typologickém rozboru lze i u Hortulu 
potvrdit d&ív$j#í p&edtuchu Mirjam Bohatcové, %e tiska&em nebyl 
Johann Stuchs, syn v(#e vzpomínaného prvotiska&e Georga, n(br% 
op$t Hieronymus Höltzel. Norimbersk( Hortulus je pozoruhodn( 
tím, %e do jazykov$ 'eské nábo%enské knihy 16. století, doposud ilu-
strované pouze biblick(mi scénami, uvádí portrétní %ánr. V textu p&i-
chází cyklus renesan'ních d&evo&ez) sv$tc) a sv$tic, jeho% p)vodní 
rozsah není díky defektnosti unikátu znám. Dnes je zachováno 69 ilu-
strací. Z nich více ne% 30 tak&ka celostrann(ch v'etn$ titulní ilustra-
ce dodali norimber#tí um$lci Hans Springinklee (1490/95–1540?) 
a jeho %ák Erhard Schön (1491–1542), zbytek zpracoval snad Wol, 
Traut (ca 1486–1520).D+ Cyklus m$l premiéru u% v roce 1516 v typo-
graficky splendidním latinském vydání, které Anton Koberger ml. 
vydával u tiska&e Johanna Stuchse (odtud tedy omyl s tiska&em 'es-
ké verze?). Obrazy 'esk(ch patron) Václava, Zikmunda, Vojt$cha 
a Ludmily v#ak vznikly cílen$ a% pro 'eskou verzi, kterou Höltzel se 
skromn$j#ím dekora'ním aparátem vypravil na podzim 1520 (dedi-
kace je z 3. &íjna).

listu z roku 1508, jeho% v(robu po typologickém rozboru umisRuje do plze"ské 
dílny Mikulá#e Bakalá&e. StaR byla do sborníku dodána z&ejm$ na poslední chví-
li, proto%e F. H/.7>, Sou#asn( stav soupisu tisk) Mikulá!e  Bakalá"e, s. 26–29, tento 
Ablassbrief neeviduje.

6L Text odpustkové Modlitby „Rozpome" jse, prosím, o nejslad#í matko a paní 
sv$ta…“ je na fol. H4a–H4b.

DM V. H:B>:, &eské prvotisky, s. 105, '. 167, „u Jana Stichsa nákladem Jana Schimara 
z Augspurka“.

D+ M:.0: C/BHI,9/ O9A,BQ/I.N, Zwei tschechische Hortuli animae mit Nürnberger 
Illustrationen, Philobiblon 12, 1968, s. 105–112, a -7=, Hortulus animae [1494]–1523. 
Bibliographie und Illustration, Hamburg 1973, s. 59, 128–129; P. V/0-, Encyklopedie 
knihy, s. 794–795, Schön, 830–831 Springinklee a 944 Traut (zde dal#í literatura).
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Tou dobou v#ak u% Mantuán Fencl pob(val op$t v rodné Plzni.D2 
Höltzela oslovil jin( 1ech, krumlovsk( rodák a bud$jovick( písa& 
Mikulá' Kancelarius (Nicolaus Cancellarius Cromawceni), snad 
toto%n( s ro%mbersk(m kanclé&em Mikulá#em.D3 V &íjnu 1520 vychá-
zí jeho nákladem p&íru'ní Obsequiale Pragense, doprovozené velk(m, 
u nás dosud neznám(m d&evo&ezem #esti zemsk(ch patron) od Er-
harda Schöna (figury se typov$ shodují s vyobrazeními v 'eském 
Hortulu 1520), a roku 1523 se objevuje Diurnale Pragense. Oba litur-
gické tisky jsou nadmíru kvalitní. Spolupráce se v#ak neobe#la bez 
problém), neboR nakladatel soubor modliteb 1523 nezaplatil, tak%e 
Höltzel se musel prost&ednictvím norimberské m$stské rady obrátit 
oficiáln$ na bud$jovick( magistrát, aby Mikulá#e do doby vyrovná-
ní pohledávky zadr%el.D5

V letech 1517 – 1525 vytiskl Höltzel dvacet Lutherov(ch prací. P&ed-
pokládá se, %e byl také jedním ze t&í tiska&), kte&í v roce 1517 paraleln$ 
v Norimberku, Lipsku a Basileji tiskli Lutherovo památné Disputatio 
… pro declaratione virtutis indulgentiarum. Má se té% za to, %e sou'asn$ 
vydával spisy radikál) !omase Müntzera a Andrease Bodensteina. 
Za tyto aktivity se dostával do konflikt) s m$stskou radou, a je#t$ 
p&ed tím, ne% se p)vodn$ katolick( Norimberk p&iklonil k reformaci, 
byl v letech 1525–1526 dokonce vyhnán z m$sta.D6 Postupn$ se zadlu-
%oval a v$&itele uspokojoval rozprodejem své dosavadní produkce. 
4ivnost opustil a 'ást typografického materiálu p&e#la na jeho zam$st-
nance Hanse Pekka († 1531).DD Ten ji nejpozd$ji v roce 1526 p&emístil 
do Plzn$, kde asi od 1521 pob(val. Lze dom(#let, %e otev&ení plze"ské 
tiskárny, s ní% Mantuán Fencl op$t spolupracoval, souviselo jednak 
s úmrtím Mikulá#e Bakalá&e (p&ed rokem 1520) a jednak s definitiv-
ním uzav&ením Höltzelovy norimberské %ivnosti roku 1525. Z ní se 
do Plzn$ dostaly matrice t&í minimáln$ diakritizovan(ch písmov(ch 
sad (st&ední a mal( #vabach M81 a rotunda M94). Velkou posilou 

D2 J/H,P S-.B:A, Knihtiska"i plze-!tí v XV. a XVI. století, Památky archeologické a mís-
topisné 14, 1889, sl. 289–294, zvl. sl. 292, Mantuán Fencl veden v &íjnu 1519 mezi 
plze"sk(mi m$#Rany, a -?=, Listá" královského m%sta Plzn% II., s. 690, Mantuán 
Fencl veden v kv$tnu 1520 jako m$stsk( radní.

D3 Státní oblastní archiv 1eské Bud$jovice, Archiv m$sta Bud$jovice, Chronologic-
ká &ada, list z roku 1513. Za upozorn$ní d$kuji dr. Danielu Ková&ovi.

D5 J/H,JG B::A,., Beiträge zur Kunstgeschichte Nürnbergs, Jahrbücher für Kunst-
wissenscha[ 1, 1868, s. 221–269, zvl. 235.

D6 H. C9:IH, Die Endphase der O*zin Hieronymus Höltzels, s. 97–108.
DD P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 675–676 (zde dal#í literatura).
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nové plze"ské dílny byly také norimberské #to'ky 'eského Hortulu 
1520, které tu byly otiskovány por)znu u% od roku 1526. Pohroma-
d$, i kdy% oproti p)vodní skladb$ zna'n$ zten'ené m$ly na 'eském 
území premiéru a% roku 1533 v souvislosti s druh(m, domácím vydá-
ním Hortulu.DE

Höltzel s pomocníkem Pekkem nebyli jediní, kdo se v Norimber-
ku anga%ovali p&i v(rob$ 'eskojazy'n(ch, p&ípadn$ latinsk(ch titul) 
pro 'esk( kni%ní trh. Koncem roku 1516 neznám( nakladatel oslovil 
dal#ího proreforma'ního tiska&e Adama Dyona († 1534).DF Tak vzni-
kl 'esk( Almanach na rok 1517, sestaven( norimbersk(m astronomem 
Erhardem Etzlaubem. Nást$nn( kalendá& se zachoval tak&ka cel(, ba 
dokonce i se jménem tiska&e, ale n$mecká verze, její% existenci lze per 
analogiam p&edpokládat tém$& s jistotou, známá není.

B$hem let 1518–1534 se pro 'esk( kni%ní trh anga%oval také Fried-
rich Peypus (1485–1535)DL, p)vodn$ nájemn( tiska& privátní dílny hu-
manisticky orientovaného léka&e Ulricha Pindera a od 1512 a% do kon-
ce %ivota samostatn( %ivnostník proreforma'ního sm$ru. Peypus 
p&ipravil minimáln$ sedm bohemikálních publikací (u%il p&itom mal( 
a velk( textov( #vabach M81 s diakritikou, dále dv$ rotundy M48 
a M60 a kone'n$ n$kolik stup") antikvy). Z hlediska d$jin knihtisku 
je nejproblemati't$j#í u'ebnice Jakoba Heinrichmanna Institutiones 
grammaticae, její% latinsko-'esko-n$meckou redakci po&ídil Mantuán 
Fencl. Známe dva textov$ shodné exemplá&e, strahovsk( a krakov-
sk(. Oba jsou unikátní, neboR rozvrh sazby a rozvád$ní abreviací vy-
kazuje odli#nosti. Na úpln$j#ím exemplá&i krakovském, jeho% saze' 
se ke zkratkám stav$l konzervativn$ji, je spolu s nakladateli Miku-
lá#em Principálem a Mantuánem Fenclem podepsán v 'ervenci 1518 

DE To pod nezm$n$n(m názvem za op$tovné nakladatelské pomoci Mantuána Fencla 
vytiskl n$kdej#í Pekk)v pomocník a snad od roku 1532 nov( plze"sk( tiska& To-
má' Bakalá( († po 1544) – viz P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 88 (tam dal#í literatu-
ra). Ve 'ty&icát(ch letech se n$které norimbersko-plze"ské #to'ky objevily v Praze 
u Bartolom$je Netolického (viz zde pozn. 44). Byly to jednak ilustrace z Hortulu 
(traktát Jana z P&íbrami 1542, viz Knihopis 3482, a postila Antona Corvina 1542, 
viz Knihopis 1628) a jednak 'ty&i Ctnosti, které v#ak pocházely z jin(ch zdroj) 
ne%li od Höltzela (hospodá&ské nau'ení Jana Brtvína 1540, viz Knihopis 1307). 

DF P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 231 (zde dal#í literatura).
DL P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 682–683 (zde dal#í literatura v'etn$ H:BH-O--/ 

K,IB,8>,, Friedrich Peypus (1485–1535). Zu Leben und Werk des Nürnberger Buch-
druckers und Buchhändlers, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt 
Nürnberg 72, Nürnberg 1985, s. 1–65).
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tiska& Höltzel. Strahovsk( neúpln( exemplá&, jemu% chybí mimo jiné 
spodní 'ást titulu a konec, m)%eme z hlediska abreviací hodnotit jako 
'tená&sky p&ív$tiv$j#í p&etisk. Jeho v(robcem byl Peypus, a to nejen 
na základ$ typografie, ale i díky protokol)m norimberské m$stské 
rady, která u% 6. února 1518 práv$ jemu povolila Gramatiku vytisk-
noutEM, ov#em s tím, %e nebude obsahovat %ádné 'eské v(razy (pod-
mínka dodr%ena nebyla, neboR první 'eská slova p&icházejí od fol. 
C2a). Hodnotíme-li Peypusovo vydání jako saze'sky pokro'ilej#í re-
edici, nelze v(robu klást do zimy 1518, kdy o ní radnice jednala, ani se 
spoléhat na datace p&eti#t$n(ch p&edmluv. Pravd$podobn$ji p&ichází 
v úvahu blí%e neur'ená doba po editio princeps, tedy po létu 1518.

V roce 1520 Peypus mimo jiné i pro 'eskou 'tená&skou obec vy-
pravil bez v$domí autora, katolíka Jana Dubravia, p&i'in$ním jeho 
synovce (a Mantuánova p&ítele) Linharta Jílka alegorick( básnick( 
spis .eriobulia. Pot&ebám reformace vyhovovala asi roku 1528 vyda-
ná sv$dectví Petra z Mlado"ovic Historia Ioannis Hussi et Hieronymi 
Pragensis. Peypus spolupracoval také s pra%sk(m protestantsky sm(#-
lejícím pedagogem Ond&ejem Klatovsk(m z Dalmanhorstu. Ten pro 
'eské publikum adaptoval Peypusem ji% d&íve ti#t$nou n$meckou 
u'ebnici Adama Rieseho (1527). Naz(vala se Rechnung auf der Linien 
und Federn. 1eská adaptace, u nás doposud pova%ovaná za p)vod-
ní práci Klatovského, vy#la v roce 1530 pod názvem Nové kní'ky vo 
po#tech. Peypus ji doplnil d&evo&ezy svého p&edchozího n$meckého 
vydání. Jako novum p&ichází pouze titulní sloupková bordura s geo-
metrick(m monogramem a písmeny AG, pat&ícími úpravci a nakla-
dateli Klatovskému. K dal#ím knihám, které díky vícejazy'nému 
podání sm$&ovaly také na 'esk( trh, pat&í Quinque linguarum utilissi-
mus vocabularius z roku 1531 a o t&i léta mlad#í Heydenovy Puerilium 
colloquiorum formulae v redakci Jana Radocha Vopatovského. Tento 
mal( latinsko-'esko-n$meck( p&ehled základních frází vznikl z&ej-
m$ jako dílensk( „bonus“E+ po lednovém dokon'ení mnohem v$t#í 

EM F. SJ0B:, Tschechischer Buchdruck, s. 44, a v p&etisku té% M0.T:@ B/G:-8/;7, 
Hayd-Haden-Had: T"i jména jednoho tiska"e?, Bibliotheca Strahoviensis 1, 1995, 
s. 77–106, zvl. s. 78, „Fritzen Peipus ist zugelassen, das er einem Behaim die gram-
matic hainrichmannj drucken lassen mög In latein, doch das gar kain  Behmisch 
wort wer dringemengt“.

E+ Podobnou praxi známe z Liechtensteinovy dílny v Benátkách, kde byla 5. pro-
since 1506 dokon'ena Bible 'eská a 14. prosince následovaly je#t$ dva drobné 
út$#né spisky (viz Knihopis 1078 a 17448).
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a náro'n$j#í zakázky, toti% Nového zákona. Jak bylo mo%no v kontextu 
okolností o'ekávat, podkladem se tu stal Nov( zákon se signe-
tem, ti#t$n( v Plzni po 1476. Text byl 1534 na náklad norimberské-
ho tiska&e a knihkupce Hektora Schö-era (dnes dolo%en pouze 
1533–1534)E2 vypraven ilustracemi norimbersk(ch um$lc) Erharda 
Schöna a Niklase Störa († 1562/63).E3 Jejich cykly dopl"ují drob-
né kopie dle Hanse Sebalda Behama (1500–1550).E5 Originály byly 
p)vodn$ ur'eny norimberskému tisku Lutherova p&ekladu Nového 
zákona 1526, jeho% typografie – respektive st&ízlivé propojení textu 
a obrazu – se na n$kolik století stalo vzorem n$mecké reforma'ní ná-
bo%enské literatury. Um$leck( vrchol Peypusova Nového zákona pak 
obstarává p$t pravd$podobn$ originálních obraz) evangelist), popr-
vé publikovan(ch u% roku 1503 v Höltzelov$ tisku modlitební knihy 
Salus animae a nov$ p&ipisovan(ch samotnému Albrechtu Dürerovi 
(1471–1528).E6 Peypus)v Nov( zákon je#t$ o%il v Milichthalerov$ no-
rimberské reedici 1538 a s rozmno%en(mi ilustracemi v moravsk(ch 
p&etiscích Jana Günthera 1549 a 1555.

Jednou z posledních Peypusov(ch prací je nerozsáhlá relace o no-
vok&t$ncích v Münsteru, dopln$ná v$rou'n$ zamítav(mi komentá&i 
Martina Luthera a Philippa Melanchthona.ED Kdy% tiska& 1535 ze-
m&el, jeho dílna je#t$ tého% roku relaci p&etiskla „durch Joan Haden“. 
Jde o tého% tiskárenského zam$stnance, vedeného p&íslu#nou matri-
kou ov#em jako „Hans Hayd“, s ním% Peypusova dcera  Kunigunda 
v roce 1535 uzav&ela man%elství. Hayd – Haden v#ak po principá-
lov$ smrti získal jen zlomek tchánova tiska&ského materiálu (v$t#í 
'ást p&e#la k Leonhardu Milichthalerovi)EE, a proto na pokra'ování 

E2 J/H,P B,BS0BN, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts, Wiesbaden 1982, 
s. 357.

E3 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 845 (zde dal#í literatura).
E5 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 97 (zde dal#í literatura), a E;: *,Pa7>/;7, Drevore-

zová kni'ná ilustrácia okruhu a dielne Albrechta Dürera v knihách a tla#iach vydan(ch 
na Morave a na Slovensku, in: Kniha ’91–’92. Zborník pre problémy a dejiny kni'nej 
kultúry na Slovensku, Martin 1993, s. 35–61, zvl. s. 36–37.

E6 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 225–227 (zde dal#í literatura), Albrecht Dürer 
1471–1971. Katalog zur Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums von Mai bis 
August 1971, Nürnberg – München 1971, s. 194, '. 371–372, a E. *,Pa7>/;7, Drevo-
rezová kni'ná ilustrácia, s. 37–38.

ED VD 16 N 876.
EE Dob&e to vidíme kup&íkladu na soub$%né norimberské a pra%ské edici 'es-

kého Nového zákona – Milichthaler (zp&ístup"ující hláskoslovn$ moderni-
zovanou verzi 1534) ho s pou%itím originálních Störov(ch #to'k), získan(ch 
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%ivnosti v Norimberku rezignoval a s man%elkou p&esídlil do Prahy. 
Zde u% v dubnu 1536 vy#lo typograficky zda&ilé dílo Johanna Koppa 
von Raumenthal. Neslo název Regiment neb Správa, jak jedenka'd( 
#lov%k ve v!ech v%cech zdraví své … opatrovati … má. Impresum je po-
depsáno „skrze Jana Hada“, tak%e Mirjam Bohatcová tvar „Haden“, 
u%it( v protinovok&t$nské polemice, oprávn$n$ pova%uje za n$mec-
k( akuzativ 'eského p&íjmení „Had“.EF Jan Had († 1543)EL latinská 
slova Regimentu sázel Peypusovou antikvou, a tím – po nev(razné 
 premié&e v Plzni v roce 1532 a v Nám$#ti v letech 1533 a% 1535 – stanul 
v 'ele &emeslník), kte&í toto tiskové písmo vlastnili také v 1echách. 
I kdy% ho b$hem 'asu neu%íval rovnom$rn$, stal se u nás po náb$-
hu u Mikulá#e Koná'e prvním producentem latinskojazy'n(ch pu-
blikací. P$knou typografii mají dv$ pra%ská latinsky ti#t$ná kázání 
víde"ského biskupa Johanna Fabriho z roku 1537. V souladu s no-
rimbersk(mi zvyklostmi zde toti% p&icházejí u nás velmi rané iniciá-
ly s motivy hrajících si d$tí.

Nemén$ zajímavou postavou je i norimberská roda'ka Kunigunda 
Hadová (Kunhuta, Kunka roz. Peypusová), která se podruhé pro-
vdala za pra%ského u'itele Jana z Písku (od té doby Jan Kantor Had) 
a ani po jeho smrti 1572 se díky vdovskému právu &emesla nez&ekla. 
Spolu s Markétou Kozlovou ji tak lze ozna'it za nejstar#í samostat-
nou tiska&ku v 1echách.

po Peypusovi, dotiskl 4. kv$tna 1538 a Had (publikující beze zm$n zn$ní druhé 
Severinky 1537) sv)j trucpodnik zavr#il 4. 'ervna 1538, ov#em s mén$ obratn(mi 
kopiemi Störov(ch ilustrací. Hadovi naopak z)stalo dev$t drobn(ch návodn(ch 
d&evo&ez) z Peypusova tisku Rieseho Rechnungu 1527, ale oti#t$ní se do'kaly 
a% u nástupce Jana Kantora Hada († 1572), kter( formou stránkového p&etisku 
druhé vydání Kní%ek po&ídil v Praze 1558. Tento Jan Kantor Had se p)vodn$ 
jmenoval Jan z Písku a u Hada p)sobil u% d&íve. Po'ínaje 1538 tu a% do úplné-
ho vy'erpání #to'ku otiskoval norimberskou titulní portálovou borduru s Pey-
pusov(m mluvícím signetem (pely"kem) a iniciálami FP, které si jednoduch(m 
d&evo&ezá'sk(m zásahem upravil na IP. Pon$vad% profesní zvyklosti nedovolo-
valy, aby se signetem takto suverénn$ prezentoval pouh( zam$stnanec, p&ed-
pokládáme, %e Jan z Písku m$l v tiskárn$ n$jak( vlastnick( podíl u% za %ivota 
Jana Hada (M. B/G:-8/;7, Hayd-Haden-Had, s. 82–83, tuto dedukci neuvádí). 
Krom$ #to'k) iniciál s hrajícími si d$tmi a #to'k) po'tá&sk(ch ilustrací se roku 
1536 z Norimberku do Prahy dostala nanejv(#e Peypusova antikva benátského 
typu, kterou známe naposledy z Heydenov(ch Formulí 1534. Textov( #vabach 
a vyzna'ovací textura byly, jak se prozatím zdá, odlity z matric Pavla Severina.

EF M. B/G:-8/;7, Hayd-Haden-Had, s. 79-81.
EL P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 335-336 (zde dal#í literatura).



412

Documenta Pragensia XXIX (2010)

V roce 1535 obohatil sféru 'esk(ch konverza'ních p&íru'ek nov(m 
slovní'kem reforma'ní tiska& Jobst (Jodocus) Gutknecht († 1542).FM 
Vydával u'ebnice, satirické písn$, kní%ky lidového 'tení a ov#em%e 
i Lutherova díla, a jak vidíme na latinsko-'esko-n$meckém Vokabu lá"i, 
dokázal se pohybovat také v zakázkách lexikografick(ch. Neznám( 
kompilátor tu spojil Dictionarius trium linguarum ti#t$n( ve Vídni roku 
1513 a Pekk)v plze"sk( tisk Velmi u'ite#né kní!ky 1526.F+ Takto vznik-
lá tematicky &azená pom)cka, obracející se v$t#inou více do oblasti 
nábo%enské ne%li praktické, %ila pozd$ji v 1echách mnoha p&etisky 
(1546, 1550 aj.).

Vlastníkem p&evá%né 'ásti Peypusova dílenského materiálu se stal 
norimbersk( tiska& Leonhard Milichthaler († 1540).F2 Také on 'ást své 
kapacity v$noval zahrani'ním zakázkám. Pro pot&eby 'eského publika 
obnovil v roce 1538 star#í Peypusovu edici ilustrovaného Nového zákona 
a v &íjnu o dv$ léta pozd$ji vydal Bibli #eskou neboli Norimberskou. Je 
to v)bec první bible ti#t$ná na jazykov$ n$meckém území jinak ne% 
n$mecky, latinsky nebo &ecky. Milichthalerovo 'eské vydání je pouh(m 
saze'sky zmen#en(m p&etiskem textu (nikoli obrazového doprovodu) 
druhé Severinovy bible 1537, a textov$ tudí% závisí na Benátské bibli 
1506. Pozoruhodnou ned)sledností editora se v p&edmluv$ ke 1tvrté 
knize Ezdrá#ov$ vzpomíná pouze star#í tisk Bible pra%ské 1488 a Kut-
nohorské 1489, zatímco ob$ Severinova vydání zmín$na nejsou. Nakla-
datelskou roli plnil tentokráte Melchior Koberger (1501–1540), poto-
mek prvotiska&e Antona Kobergera st. 1eského iniciátora v#ak jménem 
neznáme. Lze jen p&edpokládat, %e realizace se n$jak(m zp)sobem 
ú'astnili Jan Günther, tehdy  Milichthaler)v vyu'enec, pomocník a poz-
d$ji samostatn( tiska& v Prost$jov$ a Olomouci, a mo%ná i jeho sou-
putník Ka#par Aorg jako korektor. O ú'asti Ji&ího Melantricha z Aven-
tinu, ji% bez d)kaz), jen na základ$ budoucích pracovních vazeb 
s moravsk(m novousedlíkem Güntherem, dovozuje star#í literaturaF3, 

FM P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 329-330 (zde dal#í literatura).
F+ M. B/G:-8/;7, Unbekannte, in Regensburg entdeckte Pilsner Druke aus dem 16. Jahr-

hundert, Germanoslavica 1, 1994, s. 11–22, zvl. 16, zpráva o nálezu dosud nezná-
mého exemplá&e „Velmi u%ite'né kní#ky“.

F2 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 591–594 (zde dal#í literatura).
F3 AB-/B^B RCQ0a>:, Melantrichové z Aventina a tiskárna jejich. Pom)cka k d%jepisu 

literatury a typografie domácí, 1asopis 1eského muzea 39, 1865, s. 123–142 a 209–
221, zvl. 125. Po n$m mírn$ji opakuje J0X^ P,V,>, Ji"í Melantrich z Avent(na. P"í-
b%h pra'ského arcitiska"e, Praha 1991, s. 4.
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nevíme nic. Jedním z vyzna'ovacích písem byla fraktura (kopie tzv. 
Gebetbuchfraktur z roku 1513 a tzv. Dürerfraktur z roku 1525), a proto 
Milichthalerovu bibli m)%eme po únorové premié&e Bartolom$je Neto-
lického v Praze pova%ovat za druhou jazykov$ 'eskou publikaci, v ní% 
bylo toto písmo u%ito.F5 Pon$vad% norimberská zakázka nesm$la b(t 
z&ejm$ p&edra%ena, tiskárna ilustra'ní doprovod poskládala velmi ne-
p)vodn$ a nesourod$. *to'ky pocházely z n$kolika star#ích publikací, 
nap&. z latinsk(ch biblí Antona Kobergera st. (Nürnberg 1520) a Fried-
richa Peypuse (Nürnberg 1530) 'i z jazykov$ n$mecké bible Heinricha 
Steinera (Augsburg 1534). N$které u% d&íve provázely Peypus)v 'esk( 
Nov( zákon 1534. Nejv(razn$j#í podíl p&ipadá star#ím a nov$j#ím pracím 
Erharda Schöna (n$které s monogramem ES). Vedle nich p&icházejí 
obrazy Hanse Schäufeleina (HS), mimo jiné zhotovitele dvakrát opa-
kované titulní bordury, a Hanse Springinkleeho (HSK). Skoro 'ty&i 
desítky ilustrací vytvo&il Niklas Stör. Mimo to p&icházejí kopie dle Se-
balda Behama a Hanse Holbeina ml. Do %altá&e bylo za&azeno deset 
kopií z wittenberského (wartburského) cyklu 1534 podle Mistra MS.

Tiskárnu po Milichthalerov$ smrti roku 1540 za nezletilého syna 
Friedricha p&evzala ovdov$lá matka Margareta. V tém% roce se zno-
vu provdala. Druh(m chot$m byl dosavadní tiskárensk( pomocník 
Johannn (Jan) Günther († 1567)F6, kter( s"atkem Milichthalerovu 
tiskárnu vy%enil. M$#Ranství v Norimberku dr%el v letech 1541–1554. 
V letech 1541–1544 tiskl samostatn$, u%ívaje p&itom velk( a st&ední 
#vabach a dva malé #vabachy (pro 'eské zakázky se v#echny stupn$ 
vyzna'ovaly diakritikou), rotundu M60, frakturu a dal#í typografick( 
materiál svého u'itele.FD Jako doklad mnohovrstevné kontinuity mezi 
Leonhardem Milichthalerem a za'ínajícím Güntherem budi% uveden 
alespo" starozákonní cyklus Erharda Schöna a Niklase Störa. Cyklus 
byl p)vodn$ ur'en pro biblick( tisk Steiner)v 1534, pak p&e#el do Mi-
lichthalerovy 'eské Bible 1540 a rok nato ho nastupující Günther 

F5 Netolick( dotiskl hospodá&ské nau'ení Jana Brtvína v Praze b$hem února 1540, 
viz Knihopis 1307.

F6 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 322–324 (zde dal#í literatura).
FD Z norimbersk(ch titul), u nich% byl d&íve p&edpokládán jako v(robce Günther, 

je t&eba vylou'it Dietrichovo kvartové „Kázání o mytí noh“ z roku 1543 (VD 16 
neuvádí; Knihopis 1903 dle Jungmann IV. 1572, kde zmín$no pouze místo vy-
dání Norimberk, a s poznámkou „nezachoval se %ádn( v(tisk, jest pochybno, 
zda 'eské zn$ní v)bec existovalo“). Unikátní exemplá& stockholmské Kungliga 
 biblioteket objevila L,B>: V,H,97, Knihy na dvo"e Ro'mberk), Praha 2005, s. 272, 
'. 86 s pra%sk(m explicitem Ond&eje Kube#e ze 4íp).
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publikoval ve Starém zákonu, kter( a% do 20. století p&edstavoval je-
diné samostatné vydání Pentateuchu po&ízené 'esky (jde o p&etisk 
'ásti Milichthalerovy bible). Za zmínku stojí té% dvanáct d&evo&ez) 
Hanse Springinkleeho s postavami apo#tol) a letopo'ty 1520 'i 1521. 
Celostranné postavy zasazené v klenut(ch interiérech nejprve v roce 
1539 o%ivily Milichthaler)v tisk konfesijní p&íru'ky luterána Georga 
Rhaua. Odtud p&e#ly op$t ke Güntherovi, kter( je s úsp$chem u%il, 
kdy% roku 1542 vydával v Norimberku její 'esk( p&eklad pojmeno-
van( Dvanácte artikuluov víry k"es,anské. Z Güntherovy norimberské 
etapy známe dnes je#t$ osm dal#ích publikací, mimo jiné kancionál 
Michaela Weisse Ein Gesangbuch der Brüder inn Behemen und Merherrn 
(Nürnberg 1544).

Velmi dobré obchodní a kulturní kontakty Norimberku s 'esk(m 
prost&edím i deficit tiska&sk(ch dílen na konfesijn$ svobodné Mora-
v$ p&im$ly Günthera opustit N$mecko a p&est$hovat se s man%elkou 
Margaretou a nevlastním synem Friedrichem 1544–1553 do Prost$jo-
va. Pro za'átek posta'ilo star#í norimberské vybavení, vyjma zale%e-
l(ch gotick(ch forem, které u% v novém p)sobi#ti nenajdeme, pon$-
vad% byly nahrazeny progresivn$j#í Milichthalerovou frakturou.FE 
Latinská slova a latinské pasá%e v jazykov$ 'esk(ch tiscích sázel v#ak 
na po'átku prost$jovské etapy tak jako d&íve v Norimberku pouze 
#vabachem. Po modern$j#í antikv$ sáhl poprvé v roce 1545 a% p&i saz-
b$ latinsk(ch slov v Loci communes od Johanna Spangenberga. Poz-
d$ji si jako první tiska& na Morav$ opat&il je#t$ &e'tinu, její% premiéru 
zastihujeme v roce 1549. Günther si mimo to p&ivezl mno%ství vy%e-
n$n(ch i vlastních iniciál a #to'k).FF N$kter(mi ilustracemi se v#ak 
pochlubil p&ece jen nov$, kup&íkladu bordurou s uk&i%ovan(m Kris-
tem a dv$ma lotry. Vznikla jako nápodoba podle n$meckého Mistra 
Jákobova %eb&íku (Meister der Jakobsleiter) a oti#t$na byla do Rhe-
giova Rozmlouvání 1545. K nov(m akvizicím pat&í i Springinkleeho 
Madona s Je%í#kem z roku 1521, její% #to'ek provázel unikátn$ do-
chovan( Slabiká" 1547.

V roce 1553 Günther nastálo p&esídlil do Olomouce a norimber-
ského m$#Ranství se v roce 1554 vzdal. Z Prost$jova p&ivezen( pís-
mov( fundus doplnil op$t jako první na Morav$ humanistickou 

FE T&i drobn$ odli#né #vabachy M81; dv$ odli#né fraktury a t&i stupn$ antikvy. 
FF E. *,Pa7>/;7, D"evo"ezy prost%jovské a olomoucké tiskárny Jana Günthera, in: Od go-

tiky k renesanci. V(tvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, III. Olomoucko, (edd.) 
I;/ H9/Q09 –M:.,> P,.<->:, Olomouc 1999, s. 538–541.
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polokurzivou, kterou p&edstavil roku 1557 v latinsk(ch slovech Za-
hrádky duchovní od Jana Stran$nského. Günther, obklopen huma-
nisticky sm(#lejícími literáty Pavlem Vorli'n(m (Aquilinatem), 
*imonem Enniem (Klatovsk(m), Janem Dubraviem a Janem Stra-
n$nsk(m, realizoval jako první tiska& na Morav$ vcelku v#estrann( 
model edi'ní politiky. Jeho smyslem nebyla ji% slu%ba uzav&ené ná-
bo%enské skupin$, n(br% formování #ir#ího a 'tená&sky rozr)zn$ného 
trhu, kter( d)v$rn$ znal z N$mecka. Kniha tak v Güntherov$ pojetí 
dostala jednozna'n$ charakter zbo%í. Po dosavadní hegemonii mo-
ravské v$rou'né polemiky a nábo%ensky v(chovné literatury po'aly 
zde poprvé p&evládat tisky sv$tské. N$které Güntherem vydané ti-
tuly nacházíme ji% mezi jazykov$ 'eskou produkcí Peypusovy a Mi-
lichthalerovy norimberské tiskárny t&icát(ch a 'ty&icát(ch let. Zvlá#t$ 
olomoucká etapa p&inesla obrat k typograficky jednodu##ím a lev-
n$j#ím spis)m hospodá&sk(m, k teorii hudby, ke kní%kám lidového 
'tení a #kolním u'ebnicím (dvoj- a trojjazy'n(m slovník)m). Zde 
v#ude se nepochybn$ práv$ Günther jako první tiska& u nás zasadil 
zárove" o p&evedení text) z n$m'iny do 'e#tiny. Minoritní a p&itom 
konfesijn$ nevyhran$ná nábo%enská literatura vycházela vst&íc kato-
lík)m i jednot$ bratrské, luterán)m i utrakvist)m. D)le%it( je také 
objem Güntherovy produkce. Pon$vad% za dev$t let v Prost$jov$ 'i-
nil 35 titul) a b$hem 'trnácti let v Olomouci 56 titul), lze dovodit, 
%e ob$ tiskárny úhrnem pokryly 60 % soudobé moravské kni%ní v(-
roby. Ve stopách edi'ního programu ot'íma Günthera krá'el, u%ívaje 
p&itom staré norimberské vybavení, olomouck( nástupce Friedrich 
(Bed(ich) Milichthaler († 1590).FL

Norimbersk(m souputníkem Leonharda Milichthalera se na krát-
k( 'as stal 'esk( utrakvistick( tiska& Václav Oustsk+LM, pocházející 
pravd$podobn$ z Ústí nad Orlicí.L+ Je-li tomu tak, mohl b(t p&íbuz-
n(m, ne-li dokonce synem tamního rodáka, bratrského tiska&e Ji&í-
ka *tyrsy.L2 Oustsk( se u Milichthalera patrn$ vyu'il a jako jeho po-
mocník samostatn$ pod sv(m jménem a s finan'ní pomocí pra%ského 

FL P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 591–594 (zde dal#í literatura).
LM P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 654 (zde dal#í literatura).
L+ Z0. W0B-,., $emeslnictvo a 'ivnosti, s. 314, uvádí jako jedin( ze star#ích badatel) 

jmenn( tvar „Austeck( ze Skalska“.
L2 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 868–869 (zde dal#í literatura); F.:B-0V,> B:.,V, 

Pam%ti m%sta Ml. Boleslav%, Mladá Boleslav 1920–1921, s. 211, hypotézu o vazb$ 
Oustského na *tyrsu vyslovil jako první.
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léka&e a profesora Jana Chocenského (ca 1494–1545)L3 vytiskl b$hem 
kv$tna 1537 krátkou Kroniku #eskou od utrakvisty Bohuslava Bílejov-
ského. Tuto obhajobu kalicha, vedoucí hluboko p&ed kompaktáta 
a% k dobám cyrilometod$jské mise, by mo%ná v Praze uvítal Mikulá# 
Koná', ale jeho dílna u% od roku 1528 nebyla 'inná. Autor ani nakla-
datel nemohli s ohledem na nenávistné v(pady proti jednot$ bratr-
ské oslovit ani moravské dílny v Lul'i a Nám$#ti, ba ani pra%ského 
tiska&e Pavla Severina, tak%e vhodnou cestou k realizaci se ukázala 
p&ítomnost Oustského v Milichthalerov$ norimberské díln$. Z ní byl 
pro Kroniku pou%it diakritizovan( #vabach st&edn$ velkého stupn$ 
(' & % ú () a rotunda M60. Byl-li saze'em sám Oustsk(, pak m)%eme 
soudit, %e 'esky buZ moc neum$l, anebo (co% je pravd$podobn$j#í) 
pracoval chvatn$.L5 Text provázejí 'ty&i ad hoc posbírané biblické 
ilustrace – jednou z nich je kvalitní Ecce homo od Erharda Schöna. 
Je pravd$podobné, %e práv$ Oustsk( krátce po Milichthalerov$ smr-
ti (1540–1542) vybavil Chocenského pra%skou „Privatdruckerei“ pís-
mem z dílensk(ch matric, ne%li je nástupce Günther vyvezl do Pro-
st$jova. O rok pozd$ji (1543) st&ední #vabach z t(ch% matric, ov#em 
vylep#en( délkou nad samohláskami á é a há'kem nad skupinami 
typu b$ p$ m$, v Praze vlastnil je#t$ Bartolom$j Netolick(. Zikmund 
Winter uvádí, %e Oustsk( v Norimberku neznámo kdy zakoupil spolu 
s Ond(ejem Kube'em ze .íp/ († po 1551)L6 #vabach a ru'ní licí stro-
jek a %e do roku 1544 pracoval na Starém M$st$ pra%ském.LD Z této eta-
py se v#ak %ádn( doklad Oustského tiska&sk(ch aktivit nedochoval.

N$kolikrát zmín$n( Erhard Schön vytvo&il kolem roku 1520 d&e-
vo&ezov( portrét Jana Husa.LE V mlad#í kopii ho nacházíme na tex-
tov$-obrazovém jednolistu nadepsaném Jan Hus mu#edlník Bo'í, kter( 
kázal v &echách s. &tení. Jednolist b$hem 'ty&icát(ch let opustil dílnu 
dal#ího norimberského tiska&e Hanse Guldenmunda (1490–1560)LF, 

L3 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 383 (zde dal#í literatura).
L5 Nap&. nadpis vyzna'ovací rotundou M60 na fol. a2b zní „Prziczina spani knizek 

tiechto p&edklada se“ namísto „Prziczina psani knizek tiechto p&edklada se“.
L6 P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 503 (zde dal#í literatura).
LD Z. W0B-,., $emeslnictvo a 'ivnosti, s. 258 a 261.
LE H,0B.08G Rb--0BN,., Erhard Schön und Niklas Stör, Strasbourg 1925, s. 192, 

'. 281.
LF P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 322 (zde dal#í literatura), a AB-/B^B M:-UTa,> – 

ZA,BU> V789:; T/Q/9>:, D"evorytov( list Hanse Guldenmunda z doby kolem r. 1540, 
Praha 1930.
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kter( do 1ech zají%d$l s grafick(mi listy obchodovat u% v roce 1513.LL 
Do roku 1561, kdy Husov(m portrétem po'aly b(t pravideln$ vyba-
vovány kancionály jednoty bratrské, p&edstavuje Guldenmund)v jed-
nolist ve sfé&e portrétní grafiky vcelku ojedin$l( po'in. *est dal#ích 
n$meckojazy'n(ch obrazov(ch bohemik, která se z jeho dílny poda-
&ilo dnes shromá%dit, je dozajista jen malou ukázkou, ale i tak do-
kumentuje 'eskou a moravskou poptávku po tomto informa'n$-de-
korativním %ánru, na kter( na#e ateliéry dvacát(ch a% 'ty&icát(ch let 
nebyly je#t$ zavedeny. Guldenmund p&itom v této oblasti nepodnikal 
sám, jak dokládá úsm$vn( jednolist tiska&e, nakladatele a d&evo&ezá-
'e Niklase Meldemanna+MM s d&evo&ezem Erharda Schöna.

Pro kulturní vazby Norimberku s 'esk(m prost&edím je d)le%it( 
dále Guldenmund)v tisk ver#ovaného letáku Hanse Sachse nazvané-
ho Eyn wunderliche Weyssagung von dem Babstumb (1527). Tento leták 
obsahuje t&icetidíln( protipape%sk( obrazov( cyklus Erharda Schö-
na. Dev$t jednotlivin tohoto cyklu u%il roku 1546 dal#í norimbersk( 
reforma'ní tiska& Christoph Gutknecht († 1548)+M+, syn zmi"ované-
ho Jobsta Gutknechta, jako doprovod protipape%sky úto'ného díla 
!omase Kirchmeyera (Naogeorga) Tragedy nová Pammachius jméno 
 mající. Jde o skute'n$ v(znamn( po'in. P&edn$ p&edstavuje v)bec 
první (a jedinou) norimberskou edici tohoto titulu, kter( ve Witten-
bergu, Augsburgu, *trasburku a Cvikov$ vycházel latinsky a n$mec-
ky u% od roku 1538. Mimo to m)%eme edici pova%ovat za v)bec první 
znám( pokus o p&eklad cizí divadelní hry do 'e#tiny. V neposled-
ní &ad$ nutno doplnit, %e p&ínos 'eského Pammachia netkví toliko 
v rovin$ textové, ale i v ilustra'ním doprovodu. Krom$ Schönov(ch 

LL A. M:-UTa,> – Z. V. T/Q/9>:, D"evorytov( list Hanse Guldenmunda, s. [4], cito-
váno dle J/H,JG B::A,., Beiträge zur Kunstgeschichte Nürnbergs, Jahrbücher für 
Kunstwissenscha[ 2, 1869, s. 51, tuto informaci v#ak postrádá.

+MM U. TG0,@, – F. B,8>,., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXIV., s. 357 
(zde dal#í literatura v'etn$ H,0B.08G K7QA,Q/, Der Antheil der Nürnberger Brief-
maler Meldeman und Guldenmundt an der Literatur der ersten Wiener Türkenbelage-
rung, Berichte und Mittheilungen der Altertums-Vereines zu Wien 15, 1875, 
s. 97–106).

+M+ P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 329–330 (zde dal#í literatura, v'etn$ H09A,N:.A 
Z0@@,.@:BB, K v(zdob% norimberského #eského vydání Pammachia z roku 1546, 
1asopis 'eskoslovensk(ch knihovník) 7, 1928, s. 5–9, a K:.9-H,0BS S8G.,C9, 
Die Welt des Hans Sachs. 400 Holzschnitte des 16. Jahrhunderts, Nürnberg 1976, 
s. 15–31). Jin( #to'ek, Gutknechtem pro 'eského Pammachia nevybran(, získal 
patrn$ ze zásob Jana Chocenského op$t Bartolom$j Netolick(, kter( ho v roce 
1543 umístil na titulní stranu Kroniky o pohnutí k&esRanském (Knihopis 4466).
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ilustrací toti% Gutknecht pro tento ú'el shromá%dil skoro p$t desítek 
#to'k) jin(ch. Z v$t#í 'ásti jde o ú'elov$ upravené kopie mistr) Al-
brechta Altdorfera, Hanse Sebalda Behama, Wolfa Hubera, Niklase 
Störa a dal#ích, prozatím je#t$ neidentifikovan(ch. Vzniklá kolekce 
je sice autorsky a %ánrov$ nadmíru pestrá, ale a% na Schönovy para-
lely zví&at s pape%em vazbu k textu postrádá (tento zp)sob kni%ní 
úpravy v#ak nelze odsuzovat, neboR zejména ve sfé&e sv$tské litera-
tury 16. století byl tiskárnami i 'tená&skou obcí pova%ován za kon-
ven'ní). Protagonisté Pammachius, Porfirius, Julianus a Satan jsou 
dokonce ilustrováni v(p)j'kami ze soudob(ch pranostik. P&itom 
v#ak nelze pominout, %e na fol. K4a p&ichází veleznámá scéna bojo-
vého st&etu sedlák) a pape%enc), mezi nimi% stojí kolo *t$stí otá'e-
né Lutherem tak, aby úpící pape% byl poní%en. Takovou otev&enost, 
jaké Gutknechtem poskládan( cyklus v n$kter(ch 'ástech dosáhl, 
na soudobé 'eské a moravské ilustraci, aR u% p)vodní nebo kopíro-
vané, neobjevíme.

B$hem roku 1546 opustily Gutknechtovu tiskárnu je#t$ 'eské p&e-
klady dvou Calvinov(ch apelativních spisk) a jednoho apologetic-
kého, pod ním% je podepsán Melanchthon. Zdá se, %e jako p&ekla-
datel a nakladatel tu p)sobil starom$stsk( bakalá& Zikmund Z+ga 
(† po 1577)+M2, napojen( na tiska&e prost&ednictvím Václava Oustské-
ho.+M3 Typografie t$chto aktualit po'ínaje koncepcí titulních stran 
a kon'e písmov(m materiálem je zcela shodná.+M5 Calvinovy dopi-
sy a Melanchthonovo dílko mají dokonce tyté% vlysové vin$ty jako 
Kirch meyer)v Pammachius. Jeho asociativní titulní d&evo&ez zpraco-
van( Erhardem Schönem nadto p&ichází jako vhodná ilustrace Me-
lanchthonovy kapitoly O moci klí').

U% deset let p&ed vít$zstvím nad stavovsk(m odbojem v roce 1547 
platil v 1echách mandát, jím% král Ferdinand I. dne 3. srpna 1537

+M2 J/H,P J0.,a,>, Rukov%, k d%jinám literatury #eské do konce XVIII. v%ku II., Praha 
1876, s. 356–357, a M0.T:@ B/G:-8/;7, Die tschechische Drucke des Nürnberger 
Druckers Christoph Gutknecht, Gutenberg-Jahrbuch 66, 1991, s. 249–268.

+M3 A@,A,/ M/9B7., Boleslav!tí brat"í, Praha 1952, s. 162, tak soudí na základ$ ar-
chivních pramen) jednoty bratrské. F,.A0B:BA M,Ba^>, P"ísp%vky k d%jinám 
#eského divadla, Praha 1895, s. 88, naproti tomu &íká, %e Zikmund Z(ga dlel tou 
dobou p&ímo v Norimberku.

+M5 T&i stupn$ #vabachu M81 s bohatou diakritikou ' & % á é ú ( a há'kem nad sku-
pinami typu b$ p$ m$, vyzna'ovací rotunda M94 a textura M18 a velké frak-
turové majuskule.
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zakázal ve#ker( regionální knihtisk a v Praze kni%ní v(robu postavil 
pod dohled obou konzisto&í. Zákaz se v regionech zhruba p$t let do-
dr%oval, neboR jedin(m neuml'en(m opozi'níkem byl litomy#lsk( tis-
ka& Alexandr Oujezdeck(.+M6 Norimber#tí tiska&i Milichthaler, Gün-
ther, Gutknecht a snad i dal#í spolu s ostatními n$meck(mi v(vozci 
kni%ního zbo%í tak posilovali knihtisk 'esk(ch zemí, kter( byl tech-
nicky a kapitálov$ nejen slab#í, ale u% i omezovan( mocensky. Tato 
posila dozajista p&etrvala a% k neurastenickému období 1546–1547. 
Jinak by pra%ská katolická konzisto& je#t$ 31. srpna 1547 neurgovala 
na Ferdinandovi p&eru#ení kontakt) s norimbersk(mi tiska&i a knih-
kupci kv)li v(rob$ a distribuci protihabsbursk(ch 'esk(ch i n$mec-
k(ch tiskovin.+MD

Logické o'ekávání, %e v dvouletí nejsiln$j#ího stavovského odpo-
ru bude koprodukce pokra'ovat 'i dokonce kulminovat, se v#ak op-
tikou dochovan(ch pamfletick(ch novinov(ch leták) nepotvrzuje. 
Z na#í nové typometrické anal(zy toti% v rozporu se star#ím mín$ním 
p&ekvapiv$ vypl(vá, %e v$t#ina doposud dochovan(ch leták) pochází 
– kryta ov#em anonymitou v(robce – z pra%ské dílny Ond&eje  Kube#e 
a mladoboleslavské oficíny Václava Oustského.+ME

Spolupráce s Norimberkem musela ov#em pokra'ovat i po 9. &íj-
nu 1547, kdy byl knihtisk v 1echách s v(jimkou jediné oficiální dílny 
Bartolom$je Netolického plo#n$ zakázán. Z této etapy se sice op$t 
nedochovalo nic, ale pokra'ující n$mecké aktivity dosv$d'uje dal#í 
Ferdinand)v stí%n( list domácím tiska&)m a knihkupc)m z 13. pro-
since 1549.+MF

Koprodukce norimbersk(ch &emeslník) a v(vozc) knih je fyzicky 
prokázána a% od roku 1550, kdy spole'níci Johann vom Berg († 1563) 

+M6 P,-. V/0-, K d%jinám cenzury v p"edb%lohorské dob%, Folia historica Bohemica 11, 
1987, s. 305–320, zvl. 308, a -?=, Moravské prameny z let 1567–1568 k d%jinám bi-
bliografie, cenzury, knihtisku a literární historie, in: P"ísp%vky ke Knihopisu V., Praha 
1986, s. 25–26.

+MD K9,@,B- B/./;?, Jednání a dopisy konsisto"e katolické i utrakvistické II. Akta kon-
sisto"e katolické, Praha 1869, s. 64.

+ME J/H,P J0.,a,>, &eské pamflety za války !malkaldské, 1asopis 1eského muzea 49, 
1875, s. 95–100, zvl. s. 95, a M0.T:@ B/G:-8/;7, Wittenberger Flugschri/en aus 
der Zeit des Schmalkaldischen Krieges und die Probleme ihrer tschechischen Ausgaben, 
Gutenberg-Jahrbuch 58, 1983, s. 195–214, zvl. 143–145, p&ipisují dochované le-
táky wittenberské díln$ Josefa Kluga. Novou typometrickou anal(zu p&edlo%í 
autor této stati v samostatné studii.

+MF P. V/0-, Moravské prameny, s. 27. 
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a Ulrich Neuber († 1571)+ML podstatnou 'ást sv(ch v(robních kapa-
cit po'ali v$novat také nekatolicky orientované bohemikální tvorb$. 
Spole'n$ p&ipravili kup&íkladu t&etí (jako norimberské druhé) vydá-
ní bratrského kancionálu Michaela Weisse Ein Gesangbuch der Brüder 
in Behemen unnd Merherrn (Nürnberg ca 1550), ilustrovanou Postilu 
#eskou Johanna Spangenberga (Nürnberg 1553 a 1557) 'i ilustrovanou 
Husovu Postilu … na evangelia, která' se #tou p"es cel( rok (Nürnberg 
1563). Spole'n$ vytiskli také první úplné zn$ní v#ech tehdy dostup-
n(ch text) Jana Husa a Jeron(ma Pra%ského, které pod názvem His-
toria et monumenta edi'n$ p&ipravil Matthias Flaccius Illyricus (Nürn-
berg 1558). Dal#í vydání se objevilo a% roku 1715.

Chceme-li na záv$r charakterizovat p&ínos Norimberku pro rozvoj 
'eského a moravského knihtisku první poloviny 16. století, musíme 
vyjít z konstatování, %e v(#e popsaná koprodukce byla ve zkouma-
ném &emesle jevem zcela normálním. Kapitálov$, technicky i ob-
chodn$ siln( n$meck( knihtisk stejn(m zp)sobem prorostl do Pol-
ska, Rakouska nebo na Slovensko, 'ili v#ude tam, kde se na v(chod 
od &í#sk(ch hranic &emeslo projevovalo ni%#ím potenciálem. Infiltra-
ce nebyla vlastní zdaleka jen po'átk)m expanzivn$ se rozvíjejícího 
n$meckého knihtisku 15. století, ale plynule pokra'ovala druhou vl-
nou, #í&ící humanistické a reforma'ní ideje a formující renesan'ní ty-
pografick( názor. Zatímco 'e#tí nakladatelé a literáti nahodile t$%ili 
z v(robních kapacit Norimberku a p&ípadn$ dal#ích m$st, v Polsku 
se b$hem první t&etiny 16. století ujal odli#n(, ale p&íhodn$j#í mo-
del p&ímé naturalizace pokrokov$ orientovan(ch n$meck(ch tiska&) 
(do Krakova se p&est$hovali Johann Haller, Kaspar Hochfeder, Flo-
rian Ungler a Hieronim Wietor). P&erod pozdn$ gotického knihtis-
ku k renesan'nímu tak v Polsku prob$hl na pevn$j#í bázi a rychleji 
ne%li u nás, kde tatá% pion(rská role p&ipadla nejspí#e jen tuzemci 
Mikulá#i Koná'ovi.

Doposud se poda&ilo získat pov$domí o osmdesáti norimbersk(ch 
bohemikách vyroben(ch v letech 1492–1546. S ohledem na jejich ex-
portní charakter nesmí p&ekvapit, %e n$meckou bibliografií je pod-
chyceno jen 40 %. Liturgická literatura, zastoupená 'trnácti tituly, se 
podstatn$j#ího roz#í&ení pravd$podobn$ nedo'ká. Z ostatních %ánr) 
se v#ak dozajista zachovala jen #pi'ka ledovce, neposti%ená cenzurou 
'i budoucím o'tením a spot&ebou. Platí to u nást$nn(ch minucí (5), 

+ML P. V/0-, Encyklopedie knihy, s. 425 a 624–625 (zde dal#í literatura).
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portrétní a satirické jednolistové grafiky (13) a koneckonc) i u kni%-
ní produkce (49), z ní% tak&ka t&etinu tvo&ily ka%dodenn$ pou%íva-
né mluvnické, slovníkové a konverza'ní p&íru'ky (13). Norimberk 
b$hem dvacát(ch a% 'ty&icát(ch let 16. století disponoval asi dvace-
ti p$ti tiska&i, co% je po'et odpovídající v té%e dob$ cel(m 1echám 
a Morav$. Z&ejm$ nejsiln$ji se z nich anga%oval Hieronymus Höltzel, 
jeho% tiskárnu za nakladatelské, literární a korektorské spolupráce 
Mikulá#e Klaudyána a Jana Mantuána Fencla opustila 'tvrtina dnes 
znám(ch norimbersk(ch bohemik (21).

Pra%ské a od roku 1499 i olomoucké církevní kruhy se p&i objed-
návkách me#ních a modlitebních p&íru'ek musely spolehnout pouze 
na zahrani'ní v(robu, jeliko% u nás nebyla jediná tiskárna s písmem 
adekvátním obsahu, poslání a tradici liturgick(ch titul). Norimber-
sk( tiska& Georg Stuchs se stal dodavatelem nej'ast$j#ím, a p&esto%e 
jeho produkty kvalitu pra%ské a plze"ské typografie znateln$ p&evy-
#ovaly, s ohledem na specifické poslání a uzav&enost liturgik v pro-
st&edí kléru nem$ly u nás na kultivaci 'tená&ské recepce %ádn( vliv. 
Lze v#ak p&edpokládat, %e jistou inspirativní roli sehrály v profesio-
nálním prost&edí 'esk(ch tiskáren, jak alespo" b$hem devadesát(ch 
let 15. století napovídá p&íklon Tiska&e Pra%ské bible k ilustracím 
Wolgemutova norimberského ateliéru.

N$kolik ú'elov(ch stokusov(ch náklad) prací Luká#e Pra%ského 
a Michaela Weisse pokr(valo interní pot&eby jednoty bratrské, tak%e 
#ir#í dopad nelze o'ekávat ani zde. Sotva p$tisetkusové po'ty mluv-
nick(ch, slovníkov(ch a konverza'ních p&íru'ek pravd$podobn$ do-
kázali odebrat sami plze"#tí a norimber#tí m$#Rané, st(kající se p&i 
obchodování. Masov$j#í fruktifikace se v#echna tato první vydání 
do'kala sice záhy, ale a% v 1echách a na Morav$, kde byla u Hanse 
Pekka, Jana Hada, Jana Günthera, Ji&ího Melantricha a dal#ích hoj-
n$ p&etiskována++M (toté% platí o dal#ím %ivot$ prakticky orientova-
né bohemikální filologické literatury z Vídn$ a Lipska). Obdobná 
pozornost budoucích 'esk(ch nakladatel) nepadla v#ak na norim-
bersk( herbá& Jana 1erného 1517, kter( je sice pokládán za první-
ho reprezentanta jazykov$ 'eské naukové literatury, ale k reedici 
u% nedo#lo, neboR jeho #to'ky z)staly v N$mecku. 1eské publikum 

++M P,-. V/0-, Moravsk( knihtisk první poloviny 16. století a jeho vztahy k #esk(m tis-
kárnám, in: Knihtisk v Brn% a na Morav%, (ed.) J:./@^. KIQ^a,>, Brno 1987, 
s. 103–115.
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tak dal#ích 'ty&icet p$t let (kooperace Pietra Mattioliho s Ji&ím Me-
lantrichem a ilustrátorem GS) nakupovalo levn$j#í rostliná&e zahra-
ni'ního p)vodu. Trvalej#í místo v 'tená&ském pov$domí si naopak 
mohl podr%et katolick( modlitební soubor Hortulus anime 1520, je-
ho% #to'ky Hans Pekk p&ivezl do Plzn$, kde roku 1533 umo%nily dal-
#í, jen málo zm$n$né vydání. Norimberské jazykov$ 'eské biblické 
tisky reedice nemají, ale v Praze u Jana Hada, Bartolom$je Netolic-
kého a Ji&ího Melantricha inspirativn$ p)sobily na kni%ní úpravu.

1eské p&eklady nekatolické literatury, tvo&ící dle dne#ního pov$do-
mí jen necelou t&etinu norimberského kni%ního exportu, byly u nás re-
editovány naopak minimáln$ (Georg Rhau, Urban Rhegius). Patrnou 
jednosm$rnost kulturního toku zmír"uje ve sfé&e ti#t$né literatury 
n$kolik autorsk(ch bohemik, p&evzat(ch norimbersk(mi tiska&i v n$-
mecké nebo latinské verzi. Jde jednak o v(b$r %alá&ních dopis) Jana 
Husa a kostnick(ch relací Petra z Mlado"ovic, a jednak tu p&ichází 
reedice Gesangbuchu Michaela Weisse, po&ízená dle *tyrsova mlado-
boleslavského vydání z roku 1531. Gesangbuch je v)bec první n$mec-
kojazy'n( kancionál. V souladu s nehybností literárního, editorského 
a nakladatelského %ivota utrakvistick(ch 1ech první poloviny 16. sto-
letí v#ak ani s pomocí Norimberku nep&ichází %ádné dílo evropského 
humanismu tradované latinsky nebo n$mecky, a tím mén$ u% 'esk(m 
p&ekladem. Evropská reformace je prost&edkována t&emi p&eklady p&í-
le%itostn(ch spisk) Calvina a Melanchthona, ale z Lutherov(ch d$l 
(ti#t$n(ch 'esky v 1echách u% od roku 1520) neznáme nic.+++

I p&es torzovitost na#eho poznání skute'ného rozsahu norimber-
ské spolupráce lze nazna'it, %e import vyhovoval spí#e skupinov(m 
(konfesijním 'i pracovním) zájm)m ne%li 'tená&ské obci jako cel-
ku. To v#ak nesmí vést k p&ehlédnutí toho, co i d$jepisc)m na#eho 
knihtisku z)stalo dosud skryté a co m)%eme nazvat plo#n(m v(zna-
mem. Tiska&i v 1echách byli toti% od sklonku 15. století postaveni 
p&ed tí%ivou otázku obnovy saze'ského fundusu, neboR dosavadní 
bastarda za'ala b(t pociRována jako archaická. Jako textové písmo 
nem$la toti% vyzna'ovací (nadpisov() pandán a v)'i náro'n$j#í kni%-
ní úprav$ byla tektonicky nep&ív$tivá. Pon$vad% p&evzetí antikvy 
jako písma pape%ského \íma u nás tou dobou nep&ipadalo v úvahu, 

+++ Pro dopln$ní uvádíme, %e do roku 1800 bylo u nás jedin(m cizojazy'n(m dí-
lem Martina Luthera n$mecké Enchiridion, vy#lé v roce 1674 z pra%ské Tiskár-
ny jezuitské (BiblCizBoh).
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norimberská v(pomoc ze sféry nakladatelské a tiskárenské s úsp$-
chem expandovala i do oblasti písma&ské. 1e#tí a morav#tí tiska&i ne-
m$li v tuzemsku pot&ebné kreslí&ské ani sléva'ské zázemí, a kdy% se 
po'ínaje Mikulá#em Bakalá&em roku 1506 a Mikulá#em Klau dyánem 
roku 1511 otev&ela cesta k Hieronymu Höltzelovi, p&ijímali s povd$-
kem standardní norimbersk( #vabach, kter( na Morav$ vyst&ídal go-
ticko-humanistickou rotundu a v 1echách ukon'il %ivot tiskové ba-
stardy. Zárove" se #vabachem p&icházejí dv$ u nás dosud neu%ívaná 
písma: rotunda a textura.

Tím u nás zapo'ala první fáze typografické p&estavby, v ní% se 
k textovému #vabachu p&idru%ila dv$ písma vyzna'ovací a knihtisk 
v 1echách tak poprvé po t&iceti sedmi letech své existence mohl pro-
dukovat nále%it$ vizualizovan( text (Tiska& Pra%ské bible roku 1513, 
Mikulá# Koná' roku 1514). Druhá inova'ní fáze souvisí s roz#í&ením 
antikvy. Roku 1532 ji Peypusovou verzí otev&el plze"sk( tiska& Tomá# 
Bakalá&, ale stejn$ jako u jeho koleg) v Nám$#ti v letech 1533–1535 #lo 
o pokus marginálního v(znamu. Skute'n(m pr)kopníkem se stal a% 
od roku 1536 Jan Had, kter( po p&est$hování z Norimberku do Prahy 
za'al Peypusovu antikvu u%ívat, byR zprvu sporadicky, pro tisk latin-
sk(ch slov, sázen(ch d&íve #vabachem. T&etí fázi, jí% byla typografická 
p&estavba a% po po'átek 19. století dokonána, charakterizuje vstup 
fraktury. Ta k nám zprvu jen jako vyzna'ovací písmo p&ichází  oproti 
Polsku o dvacet let pozd$ji, a to zásluhou Bartolom$je Netolického 
(1540) a Jana Günthera (1545). Fraktura se do Prahy a Prost$jova 
dostala v norimbersk(ch replikách typ) zvan(ch Gebetbuchfraktur 
a Dürerfraktur. Po celé 16. století vytla'ovala star#í texturu a rotun-
du a spolu se #vabachem i u nás postupn$ získala postavení univer-
zálního tiskového písma.

Typografickou anal(zou participujících dílen lze dolo%it, %e z No-
rimberku se v#ak písmo nevyvá%elo v podob$ hotov(ch tiskov(ch hra-
nolk), jak se domnívali star#í knihov$dci, n(br% formou mobiln$j#ích 
matric, které si pak s ohledem na fonetick( charakter 'e#tiny jejich 
u%ivatelé dodate'n$, ale postupn$ dopl"ovali diakritikou. Této infil-
traci se p&ímo (Höltzel – Klaudyán) 'i zprost&edkovan$ (Klaudyán 
– Velensk( – *tyrsa) nevyhnula %ádná tuzemská dílna sledovaného 
období (stejn$ jako pol#tí 'i pozd$ji sloven#tí kolegové).++2 Postavení 

++2 P. V/0-, Limity knihtisku v &echách a na Morav%, s. 123–124, a M:.0: JIA:, Pismo 
drukowane w Polsce XV–XVIII wieku, Lublin 2001, s. 111–112.
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Norimberku tak díky tamním písmolijnám zesílilo a na#e typografie 
se a% po práh 19. století, kdy vrcholil zápas o prosazení antikvy, defi-
nitivn$ ocitla pod vlivem n$mecky mluvících zemí.

Spolupráce Norimber'an) na v(rob$ bohemikálních zakázek 
a je#t$ více p&i v(chov$ budoucích 'esk(ch tiska&) (Jan Had, Bed-
&ich Milichthaler, Václav Oustsk() m$la je#t$ t&etí rozm$r. Ten zasa-
hoval do sféry ilustrace, její% nízká úrove" se stejn$ jako u písmolijec-
tví odvíjela v 1echách a na Morav$ od absence velk(ch tiska&sk(ch 
a nakladatelsk(ch dom). Analyzujeme-li p&ínos Norimberku pro do-
mácí kni%ní kulturu, nelze tedy opomíjet ani závislost na#í ilustra-
ce na Wolgemutov$ ateliéru devadesát(ch let 15. století, kdy v$t#ina 
textov$-obrazov(ch prvotisk) z Prahy a Kutné Hory byla vybavena 
kopiemi podle Kobergerov(ch tisk). Originální Wolgemutovy prá-
ce, nap&. 1ty&i zem#tí patroni, doprovázely mnohá Stuchsova litur-
gika pro Prahu a Olomouc. Ohlas pozdn$ gotického Wolgemutova 
názoru spolu s vlivnou #trasburskou dílnou Johanna Grüningera 
sledujeme u 'esk(ch ilustrátor) je#t$ po celou první t&etinu 16. sto-
letí (Mistr 'eského Petrarky, Mistr cihlového pozadí). Jak vidíme 
na kni%ní úprav$ Mikulá#e Koná'e, Pavla Olivetského nebo Ji&íka 
*tyrsy, zárove" s tím se nejd&íve v kni%ním dekoru a pozd$ji i v ilu-
straci prosazují progresivn$j#í trendy prost&edkované Augsburgem 
(Erhard Ratdolt, Daniel Hopfer).

Vliv Norimberku se po'íná uplat"ovat znovu zhruba od roku 1515, 
kdy estetick( ráz kni%ních i jednolistov(ch bohemik za'ala posilovat 
renesan'ní tvorba Erharda Schöna, Hanse Springinkleeho a dal#ích 
um$lc). Ne#lo p&itom jen o migraci jejich #to'k) po norimbersk(ch 
bohemikách, nap&íklad v Hortulu anime 1520 a Kirchmeyerov$ Pam-
machiovi 1546, ale p&edev#ím o fakt, %e leckteré tiskové formy obou 
um$lc) byly p&ivezeny a% do 1ech a na Moravu a zde pak, odtr%eny 
od svého p)vodního kontextu, je#t$ n$jak( 'as slou%ily.

Svorníkem s Plzní se stal Hans Pekk, po n$m% norimberské #to'ky 
získal jeho nástupce Tomá# Bakalá& a pra%sk( tiska& Bartolom$j Neto-
lick( n$které jednotliviny u%íval je#t$ ve 'ty&icát(ch letech. V(razn$j-
#ího a p&edev#ím kontinuálního p)sobení se v#ak norimberské kni%ní 
kultu&e dostalo na Morav$ prost&ednictvím N$mce Jana Günthera, 
kter( zde s pomocí importovaného tiskárenského vybavení poprvé 
po'al prosazovat v#estrann( model edi'ní politiky. Jeho p&ínos tkví 
v tom, %e texturu a rotundu, toti% písma frekventovaná je#t$ u Hada 'i 
Netolického, u% opustil a od roku 1545 u%íval k vyzna'ování nadpis) 
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v(hradn$ dva stupn$ moderní fraktury. Latinské texty p&estal sázet 
#vabachem, jak bylo u nás dosud b$%né, a po'ínaje rokem 1545 (Ne-
tolick( a% od roku 1551) sáhl po progresivn$j#í antikv$. Günther)v 
renesan'ní typografick( názor upev"ovalo o%ivování star#í norimber-
ské ilustrace, p&etiskované z dovezen(ch #to'k).

Nejv(razn$j#í podíl p&ipadá Erhardu Schönovi a Hansi Sprin-
ginkleemu. Nebude od v$ci p&ipomenout, %e #to'ky obou um$lc) 
po Güntherov$ smrti p&evzal jeho nevlastní syn Bed&ich Milichthaler. 
Tím v#ak %ivotnost neskon'ila, neboR v Olomouci #to'ky p&echázely 
z generace na generaci a je#t$ po celé 19. století slou%ily k ilustrová-
ní #karniclovsk(ch lidov(ch tisk) z Uherské Skalice a v ojedin$l(ch 
p&ípadech fungovaly je#t$ b$hem dvacát(ch let 20. století u nástup-
ce Jozefa Teslíka. Od n$ho je získalo Slovenské národní muzeum, 
kde jsou ulo%eny dodnes (mj. 4] Albrecht Dürer, 9] Niklas Stör, 
24] Erhard Schön).++3 *

++3 E;: *,Pa7>/;7, Ilustrovaná kniha – minulos, a sú#asnos,, Kni%nica 4, 2003, 
s. 552–556, zvl. 554, a P,-. V/0-, &eská a n%mecká reformace v ilustraci #eské  knihy 
první poloviny 16. století, Um$ní 2011‚ v tisku.

* Poznámka redakce: zkratky bibliografick(ch lexik a názv) knihoven nejsou 
v poznámkovém aparátu rozepisovány.
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S T U C H S  Georg (1492–1509)

1492, 11. II.
[Breviarium Pragense] Breuiarius horarum canonicarum secun-

dum veram rubricam archiepiscopatus ecclesie Pragensis (impensis 
ac solerti cura ingeniosi viri Georgii Stuchs de Sultzpach … in inclyto 
Nureinbergensiumque opido impressus anno … millesimoquadrin-
gentesimononagesimosecundo, idus februarias tercio). 8°. [500] K.: 
[*F] a-lF a-mF n-oD A-FF G-HD aa-kkF AA-QQF RR-SSD Aa-BbF 

R 438 – ISTC ib01175800 – GW 5432 – Bohatta (LiturgBibl) 367.
Praha: NK, sign. 42 G 28, sign. 42 G 71.

1493, 3. X.
[Diurnale Pragense] Diurnale horarum canonicarum secun-

dum veram rubricam archiepiscopatus ecclesie Pragensis (Geor-
gius Stöchs ex Sulczbach civis Nurnbergensis … anno …. Millesi-
moquadringentesimononagesimotercio, quinta die ante nonas mensis 
octobris). 8°. [510] K.: [*F] [**D] Aa-LlF Mm5 a-kF l-mD nF o5 aa-kkF ll5 
A-DF ED F-HF ID AA-GGF HH-IID KK-TTF 

ISTC id00287420 – GW 8556.
Praha: NK, sign. 42 G 81 (neúpl.).

1496, 16. IV.
[Obsequiale sive Benedictionale Pragense] Obsequiale sive 

Benedictionale quod Agendam appellantur secundum ritum et 
consuetudinem Pragensis ecclesie incipit feliciter (impressis ac 
industria Georgii Stuchs de Sultzpach ciuis Nurenbergensis … anno 
… nonagesimosexto supra millesimum et quadringentesimum, sexto 
decimo kalendas maias). 2°. [1] j-lvij j-lxxvij [2] K. [= 135] K.: a-fF gD 
A-IF KD++

P0ÍLOHA

C1#$2$3$4%567 89!13!: 2$#%;<!#=6751 "%=6>9? 
> @!@%51 <$1!;%6A32B51 "%=6? C 3!" DEFG–DHEI
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H 13924 – ISTC io00003900 – GW (M) 27393 – Bohatta (LiturgBibl) 
1050.

Praha: NK, sign. 43 F 22, sign. 43 F 57, sign. 43 F 69.

1498, 20. II.
[Missale Pragense] Incipit missale integrum tam de tempo-

re quam de sanctis secundum rubricam archiepiscopatus ecclesie 
Pragensis (in occina Georgii Stuchs ex Sulczpach incole Nurein-
bergensis … impressum die decima ante kalendas mensis marcii anni 
nonagesimioctaui supra millesimum quadringentesimum). 2°. [8] 
j-CLXV [27] CLXVI-CCXCI [6] K. [= 334] K.: [*F] a-vF xD iF ix+M y-zF 
A-NF OD aaD

R 631 – ISTC im00685500 – GW (M) 24641 – Weale – Bohatta (Miss) 
799.

Praha: NK, sign. 43 A 15.

1498, 23. X.
[Agenda Olomucensis] Incipit agenda secundum chorum Olo-

mucensem (in occina Georgii Schöchs [!] ex Sulczpach ciuis Nurm-
bergensis … impressus anni … nonagesimioctaui supra millesi-
mumquadringentesimum, die decimo ante kalendas nouembres). 
4°. [154] K.: a-sF t+M

ISTC ia00163300 – GW 471.
Praha: NK, sign. 43 F 78.

1499, 29. III.
[Missale Olomucense] Missale Olomucense (Georgius Stöchs ex 

Sulczpach artis impressorie … in urbe Nurnberga tercio die ante ka-
lendas apriles anni … nonagesiminoni supra millesimum quadrin-
gentesimum). 2°. [12] I-CLXXXVI [8] CLXXXVII-CCCV [1] ff. 
[= 326] K.: [*F] [**5] a-tF v+M zF [*F] A-PF; poslední list P8 nepoti#t$n.

HC 11338 – ISTC im00678000 – GW (M) 24586 – Weale – Bohatta 
(Miss) 689.

Praha: NK, sign. 43 B 28, sign. 43 B 31.

1502, 22. XII.
[Breviarium Pragense] Liber horarum canonicarum secundum 

veram rubricam archiepiscopatus ecclesie Pragensis (cura … Georgii 
Stuchs de Sultzpach … in inclito Nurnbergensium opido impressus 
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anno … M.ccccc.ij. xxij mensis decembris). 2°. [12] I-CCXLVI [18] 
CCXLVII-CCCCIIII [44] K. [= 478] K.: [*D] [**D] a-gF h+M iF kF a-tF vD 
xD [*D] [**D] [***D] A-ZD Aa-CcD Dd5 a-gD; listy 436 a 478 nepoti#t$ny.

VD 16 B 8190 – Bohatta (Brev) 2596.
Praha: NK, sign. 33 A 36, sign. 33 A 37, sign. 33 A 55, sign. 46 A 86.

1503, 10. IV.
[Missale Pragense] Incipit missale integrum tam de tempore quam 

de sanctis secundum rubricam archiepiscopatus ecclesie Pragensis 
(in occina Georgii Stuchs ex Sulczbach incole Nureinbergensis … 
impressum die decima mensis aprilis anni tercii supra millesimum 
quingentesimum). 2°. [16] I-CCXLV [30] CCXLVI-CCCCXXXV 
K. [= 482] K.: [*F] [**F] a-l+2 m+M n+2 o+2 p-rF s-x+2 yF ‹j-x›+M ‹xj-xxij›+2 
[*F] z+2 us+2 t+2 A-M+2 N+M 

VD 16 M 5614 – Weale – Bohatta (Miss) 800.
Praha: NK, sign. 33 A 35, sign. 46 A 88.

1508, 8. VIII.
[Missale Pragense] Incipit missale integrum tam de tempore quam 

de sanctis secundum rubricam archiepiscopatus ecclesie Pragensis 
(in officina Georgii Stuchs ex Sultzbach incole Nurnbergensis 
characteribus apprime bellis impressum die octavo mensis augusti 
anni octavi supra millesimum quingentesimum). 2°. [10] I-CXCVI 
[28] CXCVII-CCCLVI [8] ff. [= 402] ff.: [*F] [**2] a-zF etD conD 
‹i ij iij iiij›F ‹v vj vij viij ix›F+2 ‹i ij iij iiij v›F+2 A-VF ‹i ij iij iiij›F; list U8 
nepoti#t$n.

VD 16 M 5615 – Weale – Bohatta (Miss) 802.
Praha: NK, sign. 33 C 34 (neúpl.), sign. 46 A 53 (neúpl.).

1509, 21. XII. 
[Breviarium Pragense] Breviarium horarum canonicarum … 

secundum veram rubricam archiepiscopatus ecclesie Pragensis 
(cura solerti viri Georgii Stuchs Nurnberge … anno … millesimo 
quingentesimonono, mensis decembris die vicesimoprimo). 2°. [16] 
j-xcix [1] cj-cxlij 1-223 [1] K. [= 380] K.: [*F] [**F] a-mF nD o-rF sD a-qF 
aa-mmF; list mm8 nepoti#t$n.

VD 16 B 8191 – Bohatta (Brev) 2597.
Praha: NK, sign. 46 E 29.
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K O B E R G E R  Anton (1493)

1493, 12. VII.
SCHEDEL, Hartmann: [Liber chronicarum, lat.] (in lucem 

prodiret ad intuitum … Sebaldi Schreyer et Sebastiani Kamermaister 
hunc librum dominus Anthonius Koberger Nuremberge impressit. 
Adhibitis … Michaele Wolgemut et Wilhelmo PleydenwurK … tum 
ciuitatum tum illustrium virorum figure inserte sunt. Consummatum 
autem duodecima mensis iulii anno salutis 1493). 2°. [20] I-CCXCIX 
(s chybami) [6] K. [= 326] K.: [*D **D ***F aD b-d5 e-hD j2 k5 l-nD o2 p-qD 
r-y5 zD aa-ccD dd2 eeD K5 gg-iiD kk2 ll5 mm-zzD A-KD LDd2 MD]

HC 14508 – GW(M) 40784 – ISTC is00307000.
Poznámka: text o historii &ech na fol. CLXXVIIb, veduta Prahy na fol. 

CCXXIXb-CCXXXa.
Praha: NK, sign. 42 A 4; KNM, sign. 65 A 4a; StrK, sign. DP I 2 aj.

1493, 23. XII.
SCHEDEL, Hartmann: [Liber chronicarum, germ.] Das Buch der 

Croniken und Geschichten (durch … Anthonien Koberger daselbst 
zu Nürnberg gedruckt auf Anregung … Sebalden Schreyers und Se-
bastianem Kamermaisters, Burgere daselbst und auch Mitanhangung 
Michael Wolgemütz unnd Wilhelm PleydenwurKs, Maler daselbst … 
Volbracht am XXIII. Tag des Monats Decembris … M.cccc.xciii Jar). 
2°. [10] I-CCLXXXVI [1] K. [= 297] K.: [*+M aD b-d5 e-hD i2 k5 l-nD o2 
p-qD r-y5 zD aa-ccD dd2 eeD K5 gg-iiD kk2 ll5 mm-zzD A-CD D-E5 F-HD ID++]

HC 14510 – GW(M) 40796 – ISTC is00309000.
Poznámka: text o historii &ech na fol. CLXXVIIb, veduta Prahy na fol. 

CCXXIXb-CCXXXa.
Praha: NK, sign. 42 A 2; KNM, sign. 65 A 6a; StrK, sign. DN I 7 aj.

H Ö L T Z E L  Hieronymus (1506–1523)

[1506]
TOCKLER, Konrad (= Konrad von Nürnberg): Od narozenie 

Pána na#eho Jezu Krista léta tisícieho CCCCCvii. zlat( po'et vii. 
Litera ned$lní C. … Tuto se podpisuje, co které znamenie v t$chto 
minucích vyznamenává. … Mistra Kunráda z Normberka, u'enie 
erfordského, minucí. … [Nürnberg, (Mikulá# Bakalá& Jeron(m 
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Heltzl) = Hieronymus Höltzel na náklad Mikulá#e Bakalá&e 1506]. 
[1] fol. 700 (?) ] 315 mm. 

VD 16 neuvádí – Knihopis (&D) 4305 za tiska"e pova'ován Bakalá" – 
Horák (Bak) 26, #. 18 za tiska"e pova'ován Bakalá" – Boldan #. 14 za tiska"e 
pova'ován Höltzel.

Praha: NK, sign. Teplá fragm. 502 (t&i unikátní zlomky).

[1509]
TOCKLER, Konrad (= Konrad von Nürnberg): Léta spasenie 

na#eho tisícieho CCCCCx, jen% jest léto hrubné druhé po p&estupném, 
zlat( po'et x, litera ned$lní F. … Tuto se podpisuje, co které znamenie 
v t$chto minucích vyznamenává. … Minucí osvieceného mistra 
Kunráda z Norumberga, u'enie erdfordského, k orloji pra%skému 
vybrané. [Nürnberg, Hieronymus Höltzel na náklad Mikulá#e 
Bakalá&e 1509]. [1] fol. 700 (?) ] 315 mm.

VD 16 neuvádí – Knihopis (&D) 4306 za tiska"e pova'ován Bakalá" 
– Horák (Bak) 27, #. 21, za tiska"e pova'ován Bakalá" – Boldan #. 18 
za tiska"e pova'ován Höltzel. Kneidl, P.: &eská lidová grafika v ilustracích 
novin, leták) a písni#ek. Praha 1983, s. 43 foto.

Poznámka: nakladatel Bakalá" dopln%n analogicky dle kompletn% 
zachované minuce na rok 1507.

Praha: NK, sign. Teplá fragm. 505 (sedm unikátních zlomk)).

1511, 16. XII.
LUKÁ) PRA.SKJ: Apologia sacrae scripturae. (Nuremberge 

his ecgiata caracteribus per Hieronymum Höltzel concivem explicit 
feliciter anno salutis millesimoquingentesimoundecimo. Die vero 
xvi. mensis decembris). 4°. AF B-C5 DF E-F5 GF H-I5 KF L5 [= 60] K.

VD 16 A 3139 – Bohatcová (1979) 49–50, #. 1 – Bohatcová (1981) 147, 
#. 14 – BiblCizBoh. Molnár, A. et al. (edd.): Bekentnisse der Böhmischen 
Brüder. Hildesheim – New York 1979.

Praha: NK, sign. 27 J 45 aj.

[1513]
BUSCH, Sebald: [Od narození Pána na#eho Jezu Krista. Léta 

1514, zlat( po'et 14, litera ned$lní A.] … Co které znamenie dole 
polo%ené vyznamenává … Minucí osvieceného doktora Sebalda 
Puß k celému orloji … [Nürnberg, Hieronymus Höltzel na náklad 
Mikulá#e Bakalá&e 1513]. [1] fol. 700 (?) ] 315 (?) mm.
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VD 16 neuvádí – Knihopis 5589 pod záhlavím Minuce s myln(m 
ur#ením zlomku KNM na rok 1525 a s myln(m tiska"em Pavlem Olivetsk(m 
– k tomu Bohatcová, M.: Nást%nné kalendá"ní minuce Pavla Olivetského. 
In: Knihovna. V%decko-teoretick( sborník 1962. Praha 1962, s. 23–58, zvl. 
s. 47–48, s upozorn%ním, 'e atribuce na Olivetského je chybná, le# jin( 
p)vodce autorkou navr'en nebyl (zde je t"eba doplnit, 'e !vabach z minuce 
se neshoduje s písmem Olivetského ani v(!kou ani akcenty a 'e v(dechová 
interpunkce je zna#ena !ikmicí, kterou Olivetsk( zásadn% neu'íval. Olivetsk( 
nem%l ani zaoblenou texturu M29, pomocí ní' jsou na fragmentu sázeny 
názvy m%síc) a která se shoduje s Höltzelov(mi zásobami) – Knihopis (&D) 
14700 pod záhlavím Pusz, za tiska"e pova'ován Bakalá" – Horák (Bak) 29, 
#. 29 za tiska"e pova'ován Bakalá" – Boldan #. 24 za tiska"e ur#en Höltzel.

Poznámka: nakladatel Bakalá" dopln%n analogicky dle kompletn% 
zachované minuce na rok 1507. Praha: NK, sign. Teplá fragm. 504 (dva 
zlomky); KNM, sign. 25 A 9 (jeden zlomek).

1517, 10. X.
LUKÁ) PRA.SKJ: [Zpráva jedné paní, jak by 'lov$k v$rn(, 

pracující ji% k smrti, v jaké nad$ji um&íti m$l] (Mikulá# Klaudyán. 
Tla'eno skrze slovutného Jeron(ma Hölcle, m$#t$nína m$sta Norm-
berka, v sobotu p&ed svat(m Havlem léta tisícieho p$tistého sedm-
náctého). 8°. AF B5 [= 12] K. Poslední list B4 nepoti#t$n.

VD 16 neuvádí – Knihopis (&D) 5058 s rekonstruovan(m názvem Zpráva 
– Bohatcová (1979) 50–51, #. 2, se star!ím názvem Sepsání.

Poznámka: Goll, J.: Zpráva o #esk(ch rukopisech v Zho"elci. &asopis 
&eského muzea 52, 1878, s. 285, se star!ím názvem [Sepsání krátké z písem 
mnoh(ch vybrané ku pot%!ení nemocnému p"i smrti]. Truhlá", J.: Dodatky 
a opravy k biografiím star!ích spisovatel) #esk(ch a k star!í #eské bibliografii. 
&asopis &eského muzea 87, 1913, s. 178, zpráva o nálezu muzejního unikátu.

Praha: KNM, sign. 28 G 26 (unikát).

1517, 19. XII.
KERNJ, Jan: Knieha lékarská, která% slove Herbá& aneb Zeliná&, 

velmi u%ite'ná z mnoh(ch knieh latinsk(ch i z skute'n(ch prací 
vybraná po'íná se #Rastn$. ([P&edmluva] slovutnému mu%i Jeron(movi 
Hoelczlovi, m$#t$nínu m$sta Normberka, k vyti#t$nie dal sem ten 
pátek p&ed svat(m Havlem [9. X.] léta od narozenie Syna bo%ieho 
tisícieho p$tistého sedmnáctého. N.[icolaus] C[laudian]. [Explicit] 
Dokonáno #Rastn$ tu sobotu p&ed svat(m Tomá#em apo#tolem 
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bo%iem [19. XII.] léta od narozenie Syna bo%ieho tisícieho p$tistého 
sedmnáctého). 2°. [1] II-CXXIX [9] K. [= 138] K.: A-ZD 

VD 16 C 1972 – Knihopis (&D) 1767 – Nissen 342 – Kouba 67 eviduje 
p"ipojenou „Písni#ku p"i práci léka"ské“ – Bohatcová (1979) 51–54, #. 3. 
Tichá, Zd. (ed.): Knieha lékarská, která' slove Herbá" aneb Zeliná". Praha 
1981.

Praha: NK, sign. 54 A 62, sign. 54 A 112; KNM, sign. 25 C 6; StrK, 
sign. DR I 19 aj.

 
1518, 11. I. post

[Textov*-obrazov+ jednolist s mapou Kech] (Mikulá# Klaudyán. 
Léta bo%ieho tisícího p$tistého sedmnáctého. … „

N

C“ [Nicolaus 
Claudian] V. K. [Andreas Kaschauer] 1518). [Nürnberg, Hieronymus 
Höltzel 1518]. [3] K. slepená na v(#ku do rozm$ru 1260 ] 640 mm.

VD 16 neuvádí – Knihopis 3952 – Roubík 1. 20–22 – Bohatcová (1979) 
54–55, #. 4.

Digitalizovaná verze http://mapserver.fsv.cvut.cz/antos/zoomify/
klaudyan.html

Litom$&ice: Státní okresní archiv, arcibiskupská knihovna (unikát).

1518, 25. I.
CATO, Marcus Porcius: Moralissimus Catho Boemo: haud non 

Teutono vulgaribus sermonibus interpretatus. Ioannes Mantuanus, 
P[elsnensis]. Lectori foelicitatem … SMEA [Spes mea ex alto] 
(Nurenberge [Hieronymus Höltzel] octavo kalendas februarii. Anno 
supra sesquimillesimum. Xviij. Spes mea ex alto). 4°. A-D5 ED [= 22] 
K. Poslední list E6 nepoti#t$n.

VD 16 C 1705 – Knihopis (&D) 1476 – Bohatcová (1976a) 152, #. 4 
– Bohatcová (1976b) 209, #. 4, s vyobrazením Mantuánova a Pekkova 
nakladatelského signetu – +váb 8, #. 1 – BiblCizBoh. Tichá, Zd.: Poznámky 
o ver!i Fenclova p"ekladu Katonov(ch distich. Listy filologické 87, 1964, 
s. 95–102.

Praha: NK, sign. 29 H 43/12; KNM, sign. 70 D 29.

1518, 7. V.
Enchiridion seu Manuale curatorum dans predicandi modum 

tam Latino quam vulgari Boemo sermone, omnibus curatis cum 
utile tum necessarium. SMEA [Spes mea ex alto]. ([Dedikace] 
Libellum hunc Enchiridion quem superioribus diebus navata opera 
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Nicolai Principali civis Pelsnensis ad me delatum acceperim … Datae 
Nornberge ex occina nostra literaria die aprilis 15. anno M. D. 18. 
SMEA [Spes mea ex alto]). ([Explicit] Nornberge [Hieronymus 
Höltzel]. 7. Mai … anno supra sesquimillesimum decimo octavo). 
8°. a-bF [= 16] K.

VD 16 ZV 5002 – Knihopis (&D) 2256 – Bohatcová (1976a) 152, #. 5 
– Bohatcová (1976b) 209, #. 5 – +váb 8, #. 2 – BiblCizBoh. Kolá"ová-
-Císa"ová, A.: Dv% neznámé edice Mantuána plze-ského. Ro#enka #s. 
knihtiska") 17, 1934, s. 34–53.

Praha: NK, sign. 32 K 131 (unikát).

1518, 18. VI.
Compactata. Spes. Mea. Ex. Alto. (Impressa Nurnbergae die 18. 

mensis iunii anno … M.D. decimo octavo. Ioan[nes]. Mantu[anus]. 
Pelsnensis. Spes. Mea. Ex. Alto). 4°. AD [= 6] K.

VD 16 K 2033 – Bohatcová (1976a) 152, #. 6 – Bohatcová (1976b) 209, #. 6 
– BiblCizBoh – +váb 8, #. 3 pova'uje Mantuána Fencla za tiska"e, pon%vad' 
jeho jméno následuje v explicitu hned po impresorsk(ch údajích. Urbánková, 
E.: K prvním #esk(m tisk)m kompaktát. In: Docentu PhDr. Franti!ku 
Horákovi k !edesátinám (red. Bl. Ková"). Praha 1971, s. 33–41.

Praha: NK, sign. 65 E 3453; KNM, sign. 65 E 15/1.

1518, 24. VII.
HEINRICHMANN, Jakob: Jacobi Henrichmanni Sindelfingensis 

Institutiones grammaticae, ferme omnibus uocabulis Boemo & Teu-
tono sermonibus interpraetatis. Annexa sunt huic aeditioni nonnulla 
notabilia ex praeceptis Ioan[ni]. Brasica[ni]. … I[oannes]. M[antu-
anus]. P[elsnensis]. … Ars condendorum carminum Henrici Bebelii 
… Alphabetum Grecum. … ([P&edmluva] Ioan[nes]. Mant[uanus].  
Pelsnensis Lectori foelicitatem. … [Dedikace] Ad humanissimum ac 
spectatae probitatis virum Georgium Pl[anensis]., artium magistrum 
antesignanae Pragensis ecclesiae canonicum & eiusdem chori canto-
rem accuratissimum, patronum ac preceptorem sibi colendissimum. 
Ioan[nes]. Mantuani Pelsnen[sis], artium baccalaurii epistola. … 
Nornberge, ix. kalendas augusti. Anno xviii. … [Explicit] Nornberge 
in aedibus circumspecti uiri Hieronymi Holtzel. Impensis prouido-
rum uirorum Nicolai Principalis & Ioannis Mantuani, civium Pels-
nensium. Anno … M.D.XVIII IX. kalendas augusti). 4°. a5 b-y5f5fF z5 
A-P5f5fF [= 200] K. Záv$re'né listy P7-8 nepoti#t$ny.
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Titulní strana v 'ty&dílném d&evo&ezovém rámci: horní li#ta (vle-
vo 1esk( lev ve v$nci, vpravo bíl( obdélník ve v$nci), spodní li#ta 
(Mantuán)v signet, iniciály I[oannes] M[antuanus] a H[öltzel 
vepsané do devízy SMEA [Spes mea ex alto]), levá li#ta (vázov( 
dekor s dv$ma klí'i 'ili s 'ástí plze"ského znaku), pravá li#ta 
(vázov( dekor se zbrojno#em dr%ícím p)l doprava hledící orlice 'ili 
s 'ástí plze"ského znaku). Fol. P5a erb s iniciálami  „

N

P“ [Nicolaus 
Principalis] a erb s iniciálami FG. Fol. P6a celostrann( znak Plzn$ 
(kvalitní práce Schönovy #koly).

BJ 16 H 171 – VD 16 neuvádí – Knihopis neuvádí – Bohatcová (1976a) 
neuvádí – +váb neuvádí – Glück neuvádí.

Poznámka: jiné vydání p"ipravil Friedrich Peypus. Za zap)j#ení fotokopií 
d%kuji kolegovi dr. Kamilu Boldanovi z pra'ské Národní knihovny.

Kraków: Biblioteka Jagiellogska, sign. Gram. 2860 II (unikát).

1518, 14. VIII.
HONORIUS AUGUSTODUNENSIS: Elucidarius dialogicus 

theologie tripartitus: infinitarum questionum resolutivus. Vade 
mecum. Joan[nes]. Mant[uanus]. P[elsnensis]. Spes Mea Ex Alto. 
(Impressi Nuremberge industria providi viri Hieronymi Holtzel. 
Anno ec. 1518. Die xiiii mensis augusti). 8°. [1] II-LVI [8] K. [= 64] 
K.: A-HF

VD 16 H 4768 – Bohatcová (1976a) 152, #. 8 – Bohatcová (1976b) 208, 
pozn. 11 – +váb 8, #. 5 – BiblCizBoh. Kolá"ová-Císa"ová, A.: Dv% neznámé 
edice Mantuána plze-ského. Ro#enka #s. knihtiska") 17, 1934, s. 34–53.

Poznámka: ve v!ech t"ech exemplá"ích na posledním fol. H8 oti!t%na 
na#ern%ná podp)rná sazba z fol. G8.

Praha: NK, sign. 32 K 131/1, sign. 31 M 126; StrK, sign. BH VI 112/2.

1518, 17. X. (dedikace)
Frantovy práva. Vexacio dat intellectum. Trápenie dává rozum. 

NMZW [Nad$je má z v(sosti]. [V pravém spodním rohu titulního 
d&evo&ezu erb s iniciálami] I[oannes] M[antuanus]. ([Dedikace] 
Urozenému vladice Linhartovi Jílkovi z Doubravky, m$#t$nínu 
a písa&i m$sta Plzn$ … Jan Mantuán dává pozdravenie. … Dán 
v Nornberce xvii. den &íjna m$síce léta etc. vosmnáctého). [Nürnberg, 
Hieronymus Höltzel (1518)]. 4°. A-D5 E1 [= 17] zach. K.

VD 16 neuvádí – Röttinger 5 a 43, #. 15 datuje tisk dle Schönova 
d"evo"ezu ca o 10 let pozd%ji – Knihopis 2591 – Bohatcová (1976a) 153, 
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#. 9 – Bohatcová (1976b) 209, #. 9 – +váb 8, #. 6. Kolár, J. (ed.): Frantové 
a grobiáni. Praha 1959, s. 21–54, pozn. na s. 195–197 a obr. #. 1–2. +váb, 
M. (a kol.): D%jiny Plzn%. Díl 1. Od po#átk) do roku 1788. Plze- 1965, 
s. 186–190, 322–323.

S. Peterburg: Knihovna Akademie v$d, sign. XXX h 287 (neúpln( 
unikát). Praha: KNM, sign. 25 C 8 (pouze dv$ fotografie ze Zíbrtovy 
edice 1904).

[1518]
[Almanach ad annum 1519. Nürnberg, Hieronymus Höltzel 1518]. 

Zachovány t&i fragmenty A: 205 ] 302 mm (19. I.-28. II., 18. V.-30. 
VI., 19. IX.-31. X.), B: 66]188 mm (1. VIII.-12. VIII., 6. XII.-20. XII.), 
C: 55 ] 189 mm (28. VIII.-31. VIII., 28. XII.-31.XII). 

Vro'ení je bezpe'né, proto%e k dat)m 28. V. a 23. X., kdy bylo 
roku 1519 zatm$ní Slunce, vyzna'eny novy. Bohemikálnost zaru'ena 
svátky 15. VI. „Viti“, 28. IX. „Wenceslai mar[tiris]“, 5. X. „Octa[ua] 
we[n]ceslai“.

Minuce m$la po obou del#ích okrajích d&evo&ezovou li#tu (#í&e 
30 mm) s erby a xylografovan(mi jmény pán) a rytí&) zasedajících 
na 'eském zemském a komorním soudu. Nápln$ li#t se shodují s po-
délnou erbovní galerií tak&e'ené „Klaudyánovy mapy“. Fragment 
A vlevo: Jan z Vartmberka a na Dubu (xylografick( nápis nezacho-
ván), Petr Berka, Ji&ík Bezdru%ick(, D$polt Popel, Vojt$ch z Pern-
#tejna. Fragment A vpravo: Kry#tof z *vamberka (xylografick( ná-
pis nezachován), Jind&ich *vihovsk(, Sebastian Vaitmiller, Kundrát 
z Krajku, Vilém z Ilburka. Fragment B vpravo Zden$k Tr'ka. Frag-
ment C vpravo Oppl z Fictum. Na tomto fragmentu té% neúpln$ za-
chovan( d&evo&ez minu'ní figury (aderlassmann).

Literatura neuvádí.
Praha: StrK, sign. 568/zl. (t&i unikátní zlomky). Tak jako Roz-

mlúvání 1518 i tento zlomek byl sejmut ze sign. BJ IV 10 Angelus 
de Clavisio: Summa angelica de casibus conscientiae, ed. Sebastian 
Brant, Strasbourg, Johann Knobloch 1520. V minulosti p&echodn$ 
ulo%eno pod sign. DR VI 18.

[1518]
Modlitba o ukrutném zámutku Panny Marie, kter(% jest m$la 

stojecí pod k&í%em. Rozpome" se, prosím, o najsla[d]#ie matko a paní 
sv$ta … Jen% s Otcem i s Duchem svat(m kraluje na v$ky. Amen. 
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Kto% tuto modlitbu nábo%n$ &ieka p&ed obrazem … [Nürnberg, 
Hieronymus Höltzel 1518]. [1] fol., zachována jen v$t#í 'ást 370 
] 250 mm (p&edpokládaná #í&ka neo&íznutého listu 320 mm).

VD 16 neuvádí – Knihopis neuvádí – +váb neuvádí. Kucha"ová, H.: 
Zpráva o nálezu #eského jednolistu. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam 
Bohatcové (red. A. Ba0urová). Praha 1999, s. 203–212. 

Poznámka: na d"evo"ezu 260 ] 260 spole#né vyobrazení Ecce homo 
a Mater dolorosa od Erharda Schöna (Röttinger 112, #. 124 – Geisberg/
Strauss 3, 1075 – Deutsche Einblattholzschnitte 3245). Deutsche Einblattholz-
schnitte 3674 reprodukují n%meckojazy#né vydání u Höltzela ca 1515 
s variantním d"evo"ezem Wolfa Trauta (Geisberg/Strauss 4, 1361).

Praha: StrK, sign. 738/zl. (dva r)zn$ se&íznuté unikátní zlomky).

1518
Poenitentiarius aneb Poeniteas cito peccator, v latinsk(ch, 'esk(ch 

i n$ meck(ch ver#ích. Nürnberg, Hieronymus Höltzel 1518. 4°. 5 K.
VD 16 ZV 21440 a ISTC ip00848600 pouze !estilistové latinsko-n%mecké 

anonymní vydání [Nürnberg, Hieronymus Höltzel ca 1504/1505] – Knihopis 
(&D) 14060 na!e vydání s dopln%n(m autorem Johannes de Garlandia – 
Bohatcová (1976a) 152, #. 1 – Bohatcová (1976b) 208, #. 12 – +váb 9, #. 8 
– Glück 8, #. 8. Hanka, V.: &eské prvotisky. &asopis &eského muzea 26/4, 
1852, s. 105, #. 165, m%l penitenciá" asi je!t% v ruce, proto'e cituje impresum 
„1518 v Normberce skrze Jeronyma Hoeltzla“.

Nezji#t$n %ádn( v(tisk.

1518
Rozmlúvání neb &e' dvou, kterak jse 'lov$k spravovati má. 

U%ite'né, spasitedlné a krátké nau'ení, v kter(m%to star( s mlad(m 
rozmlúvá. Mládenec. || Ze v#eho srdce %ádám toho || bych mohl jmíti 
rozumného koho || … Mlad(. || … Kázals mi, abych bo%í p&ikázání 
zachoval, || nau'i% mne, kterak bych je poznal || … [Nürnberg, 
Hieronymus Höltzel (1518)]. [1] fol., zach. jen horní polovina 200 
] 300 mm.

VD 16 neuvádí – Knihopis 14995 „v Plzni u Jana Mantuana a Hanse 
Pekka 1518?“ – Bohatcová (1976a) 152, #. 3 – Bohatcová (1976b) 209, #. 3 
– +váb neuvádí.

Poznámka: letopo#et 1518 p"evzat z d"evo"ezu 80 ] 72 se dv%ma roz-
mlouvajícími mu'i a dv%ma !títky s motivy Mantuánova a Pekkova signetu.
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Praha: StrK, sign. 571/zl. (unikátní zlomek). Tak jako almanach 
na 1519 i tento zlomek byl sejmut ze sign. BJ IV 10 Angelus de 
Clavisio: Summa angelica de casibus conscientiae, ed. Sebastian 
Brant, Strasbourg, Johann Knobloch 1520. V minulosti p&echodn$ 
ulo%eno pod sign. DR VI 18.

1518
KERNJ, Jan: [Spis o nemocech morních, 2. vydání] (Skonává jse 

léka&ství u%ite'né a v(borné spravování proti naka%enému pov$t&í 
a proti moru. Tob$ k libosti. 12. 9. 18. 19. 16. 23. 5. 7. 9. 17. 14. [= 
numeronym Mist&e Jíro] Tvuoj. 12. 1. 13. 19. 20. 1. 13. [= numeronym 
Mantuan] Na posp$ch tla'iti kázal J[an] M[antuan] 1518. SMEA 
[Spes mea ex alto]). 8°. A-CF [= 24] K. Poslední list C8 nepoti#t$n.

VD 16 neuvádí – Knihopis 1769 – Bohatcová (1976a) 152, #. 2 – 
Bohatcová (1976b) 209, #. 2 – +váb 8, #. 7.

Poznámka: textov% shodné s prvním vydáním Pavla Olivetského v Lito-
my!li 1506 (Knihopis 1768).

Praha: KNM, sign. 28 G 61 (unikát bez K. AF a B1).

1520, 3. X. (p(edmluva)
Hortulus anime. Zahrádka du#ie nábo%n(mi modlitbami a p$k-

n(mi figurami ozdobená. (Datum v Norn[berku]. t&etí den &íjna.) 
1520. I[oannes] Nad$je má z v(sosti M[antuanus]. [Nürnberg, 
Hieronymus Höltzel (1520)]. 8°. [16] CLXXIX [5] K. [= 200] K.: a-bF 
A-ZF; poslední list Z8 nepoti#t$n?

VD 16 H 5117 „[Johann Stuchs für Jan Simar]“ – Knihopis 3171 dopl-uje 
toté' – Bohatcová (1976a) 153, #. 10 – Bohatcová (1976b) 209 a 219 
pova'uje za tiska"e Höltzela – +váb 9, #. 9.

Volf, J.: Jan Mantuan Fencl. P"ísp%vek k d%jinám #eského knihtisku 
v Norimberce. Ro#enka #sl. knihtiska") 9, 1926, s. 44–58, zvl. obr. za s. 56, 
reprodukuje d"evo"ez Panny Marie a sv. Václava. Oldenbourg, M. C.: Zwei 
tschechische Hortuli animae mit Nürnberger Illustrationen. Philobiblon 
12, 1968, s. 105–112, a Oldenbourg, M. C.: Hortulus animae [1494]–1523. 
Bibliographie und Illustration. Hamburg 1973, s. 59, 128–129.

Poznámka: druhé vydání vy!lo v Plzni u Tomá!e Bakalá"e nákladem 
Jana Mantuána Fencla a Tomá!e Bakalá"e 16. X. 1533 (Knihopis 3172).

Praha: KNM, sign. 25 F 8 (neúpl. unikát).
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1520, 18. X.
[Obsequiale sive Benedictionale Pragense] Obsequiale sive 

Benedictionale quod Agendam appellantur secundum ritum et 
consuetudinem Pragensis ecclesie incipit feliciter (architectonica arte 
Hieronymi Holtzels ciuis Nurembergensis: impensis vero spectabilis 
viri Nicolai Cancellarii Crumenauensi. … Anno … millesimo quin-
gentesimo vigesimo. Quindecimo kalendas novembris). 2°. [1] 
II-CXLVIIII [1] K. [= 150] K.: A-SF TD ; poslední list T6 nepoti#t$n.

VD 16 neuvádí – BiblCizBoh – Röttinger 114, #. 127 registruje Schön)v 
d"evo"ez !esti zemsk(ch patron) jako samostatn( otisk.

Praha: Rytí&sk( &ád K&i%ovník) s 'ervenou hv$zdou, sign. XVI E 
16, sign. LXXXII B 12 (neúpl.).

1523, 6. III.
[Diurnale Pragense] Diurnale horarum canonicarum secundum 

veram rubricam archiepiscopatus ecclesie Pragensis (edibus Hiero-
nymi Holtzels Nurmbergensis incola. Impensis aut et sumptibus 
prouidi et circumspecti viri Nicolai Cancellarii Cromawceni … 
anno … vicesimo tertio supra sesquimillesimum die 6. marci). 16°. 
[16] 1-80 1-136 [4] 1-74 [1] 75-89 1-8 [1] 1-13 [3] 1-19 1-16 1-8 1-16 1-6 
[2] K. [= 420] K.: [*F **F] A-KF a-rF R5 A-FF G5 GH2 H-JF KD LF WF 
AF Aa-BbF AA-BBF CC5 rubrF rubrF +F A-BF aaF; listy Bb7-8 a aa7-8 
nepoti#t$ny.

Literatura neuvádí.
Praha: NK, sign. 46 G 5; StrK, sign. ACh III 42.

H U B E R  Wolfgang (1510)

1510, 22. VIII.
Vade mecum. Missale itinerantium seu Misse peculiares valde 

deuote (Impressum Nurnberge per Wolfgangum Huber anno domini 
M.ccccc.x. xxii. Die mensis augusti). 8°. i-xxv [8] xxvi-xlviii [2] K. 
[= 58] K.: A-GF; poslední list G8 nepoti#t$n.

VD 16 M 5535 s odkazem na digitalizovanou verzi – Weale-Bohatta (Miss) 
469 – BiblCizBoh.

Poznámka: Na fol. F1a perikopy „De sancto Wenceslao martyre … De 
quinque fratribus patronis Bohemiae Oratio. …“. Na fol. G6b explicit, na fol. 
G7a indulgen#ní text „Jesus. Celeste Rosarium. …“. Asi ve stejné dob% bylo 
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po"ízeno saze#sky drobn% odli!né vydání bez explicitu a indulgen#ního textu 
na fol. G6b-7a.

Praha: NK, sign. 33 E 42 (unikát?).

1510 ca
Vademecum. Missale itinerantium seu Misse peculiares valde 

deuote [Nürnberg, Wolfgang Huber ca 1510]. 8°. i-xxv [8] xxvi-xlviii 
[2] K. [= 58] K.: A-GF; poslední listy G7-8 nepoti#t$ny.

VD 16 neuvádí – Weale – Bohatta (Miss) neuvádí – BiblCizBoh.
Poznámka: Na fol. F1a perikopy „De sancto Wenceslao martyre … De 

quinque fratribus patronis Bohemiae Oratio. …“. Fol. G6b bez explicitu, 
fol. G7a bez indulgen#ního textu. Asi ve stejné dob% bylo po"ízeno saze#sky 
drobn% odli!né vydání s explicitem na fol. G6b beta a s indulgen#ním textem 
pod d"evo"ezem R)'encového Krista na fol. G7a.

Praha: StrK, sign. i VI 4 (unikát?).

D Y O N  Adam (1516)

[1516]
ETZLAUB, Erhard: Almanach Erhardi Etzlaw, m$#t$nína norm-

berského, astronomi. Léta od narozenie Syna bo%ieho, Spasitele 
na#eho Je%í#e Krista tisícího p$tist(ho xvii … Tla'eno v Normberce 
skrze Adam Dyon [1516]. [1] fol. 800 ] 300 mm.

VD 16 neuvádí – Knihopis (&D) 2383 – srov. Röttinger 197-198, #. 289-
292 zde Etzlaubovy n%mecké minuce s dekorativními li!tami Erharda 
Schöna. 

Praha: KNM, sign. 25 A 4, sign. 25 A 13 (dva unikátní zlomky 
spodní 'ásti).

P E Y P U S  Friedrich (post 1518–1534)

1518, 24. VII. (p(edmluva) post
HEINRICHMANN, Jakob: Jacobi Henrichmanni Sindelfingensis 

Institutiones grammatice, fermè omnibus uocabulis Bohemo & 
Teutono sermonibus interpretatis. Annexa sunt aeditioni huic 
nonnulla notabilia ex praeceptis Ioan[ni]. Brassicani … Ioan[nes]. 
Mant[tuanus]. P[elsnensis]. … Ars condendo[rum … car]minum 
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Henrici Bebelii … ([P&edmluva] Io[annes]. Mant[uanus]. Pelsnensis 
Lectori foelicitatem. … [Dedikace] … Nurnberge nono kalendas 
augusti anno [MD] xviii). [Nürnberg, Friedrich Peypus post 1518]. 
4°. A-L5 M-VF X5 A-B5 C-GF H5 [= 172] zach. K.

1erveno-'erná titulní strana bez d&evo&ezového rámu.
VD 16 neuvádí – Keunecke neuvádí, ale v textu na s. 20-21je gramatika 

citována – Knihopis 2938 – +váb 8, #. 4 a s. 11, „nabízí se tu p"iznat aspo- 
Mantuánovu spoluú#ast na tisku“, a to proto, 'e Mantuán v pozdravu 
#tená"i se omlouvá a dodává „Immo calcographus ipse ut est humanus, 
humaniter nsibi ignovisse contendit“ – Glück 7, #. 7. H)lka, V.: Op%t nov( 
Mantuan. Slovanská knihov%da 5, 1938, s. 111–115, nálezová zpráva.

Poznámka: srov. nebohemikální vydání VD 16 H 2002, 2014, 2017 a 2033 
(Nürnberg, Johann Stuchs 1512, 1514, 1515 a 1519). První bohemikální 
vydání p"ipravil 1518 Hieronymus Höltzel.

Praha: StrK, sign. ED III 55 (neúpl. unikát). 

1520, 20. III.
DUBRAVIUS, Jan: !eriobulia Ioannis Dubravii iurisconsulti 

& equitis aurati de regiis praeceptis (Impressum Nurnbergae per 
Foedericum Peypus anno salutiferi partus 1520, die vero duodecima 
mensis martii). 4°. A-K5 [= 40] K. Poslední listy K3-4 nepoti#t$ny.

VD 16 neuvádí – Keunecke 62, #. 62 – Rukov%, 2, 78–80 – BiblCizBoh. 
Horna, M. – Petr), E. (edd.): Jan Dubravius. .eriobulia. Praha 1983. 
Lutz, Cora E.: .e .eriobulia of Jan Dubravius. Harvard Library Bulletin 
22, 1974, s. 36–48.

Poznámka: první vydání, dal!í Krakov 1521. Spis dal do tisku Dubravi)v 
synovec Linhart Jílek (Leonardus Gilco), blízk( p"ítel Jana Mantuána 
Fencla, a to bez souhlasu autora.

Praha: NK, sign. 9 B 59/2; StrK, sign. AA VII 53 (neúpl.).

1528 ca
PETR z MLADOLOVIC: Historia Ioannis Hussi et Hieronymi 

Pragensis fideliter relata. Condemnatio eorundem, per sacrum 
Constanciense concilium. Poggi Florentini de eadem re Epistola. 
[Nürnberg, Friedrich Peypus ca 1528]. 8°. A-CF D5 [= 28] K.

VD 16 H 3900 – Keunecke neuvádí – Zíbrt II. 14107 a 14844 – 
BiblCizBoh. Novotn(, V. (ed.): Historické spisy Petra z Mlado-ovic a jiné 
zprávy a pam%ti o M. Janovi Husovi a M. Jeronymovi z Prahy. Fontes 
rerum Bohemicarum 8. Praha 1932, s. 121–149, Pa!ije M. Jana Husi, 
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s. 351–367, Pa!ije M. Jeronyma Pra'ského, s. 323–334, list Poggi)v.
Poznámka: do sborníku je p"ipojen p"eklad Poggio Bracciolini, Gian 

Francesco „Epistola de morte Hieronymi Pragensis“ (VD 16 P 3860). &eské 
podání ti!t%né v Praze 1525 srov. Knihopis 3259.

Praha: NK, sign. 65 E 4278; KNM, sign. 44 G 24 aj.

1530, 14. I. (dedikace)
RIESE, Adam: Nové kní%ky vo po'tech na cifry a na líny, p&i 

tom n$které velmi u%ite'né regule a exempla, mince rozli'né podle 
b$hu kupeckého, krátce a u%ite'n$ sebraná. V Nor[m]berce tla'ena 
(skrze Fridricha Peypusa) léta Pán$ 1530. M$síce ledna ([Dedikace] 
A.[ndreas]. G[latovinus]. Poctivému mládenci Svatoslavovi, rodi'i 
kla tovskému, bratru svému pozdravení. … Dán v Normberce 14. dne 
ledna m$síce). 8°. A-NF O5 [= 108] K.

VD 16 neuvádí – Keunecke neuvádí – Knihopis (&D) 3950 pod záhlavím 
Ond"ej Klatovsk( z Dalmanhorstu.

Poznámka: a#koli Klatovsk( na fol. A2a pí!e, 'e „tuto kní'ku krátce 
a u'ite#n% … s pilností sepsal sem“, je to trpná adaptace prvního n%meckého 
vydání „Rechnung auf der Linien und Federn“ od Adam Riese (Nürnberg 
1527), které po"ídil Peypus (VD 16 R 2362) a z n%ho' byly do #eské verze 
p"evzaty té' d"evo"ezy. Iniciály AG v titulní bordu"e norimberského vydání 
1530 = Andreas Glatoviensis neboli Ond"ej Klatovsk(.

Praha: KNM, sign. 28 G 5; StrK, sign. EP IX 23.

1531
Quinque linguarum utilissimus vocabularius: Latinae, Italicae, 

Gallicae, Bohemicae & Alemanicae, valde necessarius per mundum 
versari cupientibus. Vocabulista de le cinque lengue … Vocabulere de 
sinc languages … Vokabulá& pater( &e'i … Vocabular fünKerley Spra-
chen … (Norimbergae apud Fridericum Peypus, anno M.D.XXXI). 
A-H5 [= 36] K.

VD 16 Q 78 – Keunecke 62, #. 258 – Knihopis (AD) – Glück 11, #. 13.
Poznámka: je to jazykov% dopln%né, p%tisloupe#né vydání evropsky 

roz!í"eného „Introductio quaedem utilissima, sive Vocabularius: Italicae, 
Gallicae, Alemanicae, per mundum versari cupientibus summe utilis“ 
(Roma 1510).

Praha: NK, sign. Archiv Knihopisu 122m (mikrofilm dle Wien: 
ÖNB, sign. 46 S 35); Wolfenbüttel: HAB, Sigel 23.
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1533
Ktení a epi#toly ned$lní, postní, také v#ední u vigiljí. O apo#tolích 

i o jin(ch té% svat(ch i sv$ticech [!]. … Léta Pán$ tisícího V. xxx.iii. 
(Nürnberg, Friedrich Peypus auf Kosten des Lukas Jordan, Bürgers 
von Prag. 1533).

VD 16 neuvádí – Röttinger 84, #. 67 odtud p"evzat bibl. záznam – 
Knihopis (AD) pouze poznámka dle sd%lení dr. Gedeona Borsi.

Wien: ÖNB (exemplá& jsem nevid$l).

1533
NauMení krátké obojí &e'i, n$mecké a 'eské, u'iti jse 'ísti i mluviti, 

1echóm n$mecky a N$mcóm 'esky. Ein kurcze Underweisung beyder 
Sprach … [Nürnberg] Friedrich Peypus 1533. 8°.

VD 16 neuvádí – Knihopis (AD) pouze poznámka dle sd%lení dr. Gedeona 
Borsi.

Wien: ÖNB, sign. 7978 (exemplá& jsem nevid$l).

1533
Quinque linguarum utilissimus vocabularius: Latinae, Italicae, 

Gallicae, Bohemicae & Alemanicae, valde necessarius per mundum 
versari cupientibus. Nürnberg, Friedrich Peypus 1533.

VD 16 neuvádí – Keunecke neuvádí – Knihopis neuvádí – Glück 13, #. 15, 
jen jako poznámku o dal!ím vydání Vokabulá"e 1531.

Nezji#t$n %ádn( v(tisk.

1534, 7. I.
Nov+ zákon. MDXXXIIII. Impressum Noremberge per Fridericum 

Peypus. (Skonává se Nov( zákon, jen% jest vyti#t$n( v slavném m$st$ 
Nor[m]berce skrze opatrného mu%e Fridricha Peypusa. Nákladem 
Hektora *efflera, m$#t$nína noremberského. Léta Pán$ tisícího 
VXXXIIII. ten den po T&ech králech). 8°. AF b-yF z+M [= 194] K. 

VD 16 B 4585 s chybn(m po#tem list) – Röttinger 87, #. 71 – Keunecke 
63, #. 274 – Knihopis 17100.

Praha: KHD, sign. II T 150; StrK, sign. BA V 35 (ztráta z 50. let).

1534
HEYDEN, Sebald: Puerilium colloquiorum formulae, Latina, 

Bohemica & Teutonica lingua conscriptae, primis tyronibus accomo-
datissimae. Ioannes Vopatovinus. … (Vyti#t$no v slavném m$st$ 
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Nor[m]berce skrze Fridricha Peypusa nákladem Lucasa Jordana 
a Martina Kniha&e z Prahy léta Pán$ XXXIIII). 8°. A-DF [= 32] K.

VD 16 neuvádí – Keunecke 63, #. 276 – Knihopis 2984 bez bibl. popisu – 
Glück 13, #. 17, dle München: BSB, sign. Res. Polygl. 80 uvádí rok vydání 
1535 a po#et stran 120 (sic!).

London: BL, sign. 829. a. 19 (unikát).

R E S C H  Wolfgang (1519)

1519
[Anna Jagellonská] Fraw Anna gebornne Kunigin vonn Hunn-

gern, Kunig Ludwigs zu Hungern und Behaim Schwester irs all-
ters im Sibennzehendenn Jarenn. 1519 Wolff Furmschneider zu 
Nurmberg. [1] fol. 151 ] 118 mm. D&evo&ez s poprsím Anny oto'ené 
u okna nalevo p&ipsán Erhardu Schönovi.

Röttinger 183, #. 262 odsud p"evzat bibl. záznam.
München (exemplá& jsem nevid$l).

G U L D E N M U N D  Hans (ca 1520–1547)

1520 ca
[Hus Jan]. Johannes Huß abconterfect. Diser ist zu Costnitzs im 

Concilio als ein Ketzer verdambt worden, do man zalt M.CCCC.
xiiii. und im M.CCCCxv. Jar verbrendt worden. Ich glaub ein heylige 
christliche Kirchen. … [Nürnberg] Hans Guldenmundt [ca 1520]. 
[1] fol. 300 ] 214 mm. Pod textem ti#t$n( d&evo&ez s bystou doleva 
hledícího Jana Husa v baretu na hlav$ p&ipsán Erhardu Schönovi.

Röttinger 192, #. 281 – Geisberg/Strauss 4, 1251 – Deutsche Ein-
blattholzschnitte 3220.

Hamburk: Kunsthalle; Gotha: Herzogliches Museum.

1525
DONATUS, Aelius: Donati Elementa ad collationem Henrici 

Glareani, una cum traditione [!] Boemica & Germanica. Nürnberg, 
[Hans Guldenmund?] 1525. 120 pag.

VD 16 neuvádí – Knihopis neuvádí – Glück 8, #. 9, s citací München: BSB, 
sign. A. Lat. b. 927 b [spr. 972 b] nále'ející v!ak exemplá"i z vydání 1547 – Ising 277.



444

Documenta Pragensia XXIX (2010)

Poznámka: v!echna bohemikální vydání Donátov(ch Element mají 
na titulu „traditione“ namísto „traductione“.

Nezji#t$n %ádn( v(tisk?

1528
[Anna Jagellonská v klobouku]. Anna von Gotsgnaden Königin 

zu Hungern und Behem … Gedruckt zu Nürnbergk durch Hans 
Güldenmund im Jar M.D.XX.viii. [1] fol. 325 ] 225 mm. Nad textem 
ti#t$n( d&evo&ez s bystou doleva hledící Anny Jagellonské v klobouku 
p&ipsán Erhardu Schönovi.

Röttinger 182–183, #. 261 – Geisberg/Strauss 4, 1228 – Deutsche 
Einblattholzschnitte 3205.

Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum.

1530 ca
[Böhmischer Herold] Mein Nam ist von Alters Erenhold || Mein 

Ampt hiebey vernemen solt. || Eneas Siluius beschreibt || Nach der 
Leng wie sind eingeleibt || … So leb Yederman on Beschwer || Das 
befilcht dir die Götlich leer. || Gedruckt durch Hans Guldenmundt 
[ca 1530]. [1] fol. 325 ] 240 mm. Nalevo od textu ti#t$n( d&evo&ez 
s postavou Ferdinanda I. v plá#ti s 1esk(m lvem p&ipsán Michaelu 
Ostendorferovi.

Geisberg/Strauss 3, 938 – Deutsche Einblattholzschnitte 2672.
Poznámka: prot%j!kem tohoto jednolistu je „Deutscher Herold“ (Geisberg/

Strauss 3, 937 – Deutsche Einblattholzschnitte 2673).
Gotha: Herzogliches Museum.

1531 ca
[Král Ferdinand] Ferdinand von Gotsgnaden Infant ... [na 

druhém stavu] Ferdinandus Dei gracia Infans … Norimberge Joan-
nes Guldenmundt [ca 1531] ... [1] fol. 287 ] 222 mm. D&evo&ez 
s Ferdinandem v baretu z pravého profilu p&ipsán Erhardu Schönovi.

Röttinger 182, #. 260, odsud p"evzat bibl. záznam.
Gotha (exemplá& prvního ani druhého stavu jsem nevid$l).

1535
DONATUS, Aelius: Donati Elementa ad collationem Henrici 

Glareani, una cum traditione [!] Boemica & Germanica. Nürnberg, 
Hans Guldenmund 1535. 
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VD 16 D 2326 v základní verzi s myln(m vro#ením ca 1558 – Knihopis 
neuvádí – Glück neuvádí – Ising neuvádí.

Basel: UB; Gotha: FB (exemplá&e jsem nevid$l).

1540 ca
DONATUS, Aelius: Donati Elementa ad collationem Henrici 

Glareani, una cum traditione [!] Boemica & Germanica. Norinbergae, 
Johann Guldenmund [ca 1540]. 76 K. 

VD 16 neuvádí – Knihopis (AD) s chybnou citací exemplá"e Praha: 
KNM, sign. 36 F 44/3 – Glück neuvádí – Ising 277 s citací München: BSB, 
sign. A. Lat. b. 927 b [?] nále'ející v!ak k exemplá"i vydání 1547.

Gotha: Landesbibliothek, sign. Mon. Typ. s. a. 4° 12 (exemplá& 
p&evzat( z publikace E. Isingové jsem nevid$l).

1544
[Král Ferdinand jako kurfi&t]. Von Gottes Gnaden Ferdinandus 

Künig zu Böhem … Gedruckt zu Nürnberg durch Hans Guldenmundt. 
1544. [1] fol. 360 ] 240 mm. Pod textem ti#t$n( d&evo&ez stojícího 
a doleva hledícího Ferdinanda I. s baretem p&ipsán Niklasi Störovi.

Geisberg/Strauss 4, 938 – Deutsche Einblattholzschnitte 1348.
Gotha: Herzogliches Museum.

1545 ca
[Král Ferdinand ve zbroji]. Ferdinand von Gottes Gnaden König 

zu Böhem … Gedruckt zu Nürnberg durch Hans Guldenmundt bey 
den Fleisch Pencken [ca 1545]. [1] fol. 384 ] 251 mm. Pod textem ti#t$n( 
d&evo&ez s postavou doleva hledícího krále Ferdinanda, dr%ícího 
v pravé ruce zdvi%en( me', p&ipsán Michaelu Ostendorferovi.

Geisberg/Strauss 3, 937 – Deutsche Einblattholzschnitte 2687.
Gotha: Herzogliches Museum.

1545–1550 ca
[Hus Jan]. Mistr Jan Hus mu'edlník bo%í, kter( kázal v 1echách 

s. 1tení. Po narození Spasitele na#eho || tisícího 'ty&istého patnácté-
ho || … Antikristu le%, blud, p(cha, sláva pomine || ale pravda a slo-
vo bo%í na v$ky z)stane. || [Nürnberg] Jan Guldenmundt [ca 1545–
1550]. [1] fol. 280 ] 245 mm, z toho 280 ] 164 mm pravd$podobn$ 
Gutknechtova variantní kopie Schönova d&evo&ezu stojícího a do-
prava hledícího Jana Husa, oti#t$ná nalevo od textového sloupce.
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Knihopis 3267. Mat%j#ek, A. – Tobolka, Zd. V.: D"evorytov( list Hanse 
Guldenmunda z doby kolem r. 1540. Praha 1930 s faksimilií jednolistu.

Gotha: Vévodské muzeum.

1547
DONATUS, Aelius: Donati Elementa ad collationem Henrici 

Glareani, una cum traditione [!] Boemica & Germanica. [Nürnberg, 
Hans Guldenmund] Anno M.D.XLVII. 8°. [147] K.

VD 16 D 2325 – Knihopis neuvádí – Glück 8, #. 9, jen jako sou#ást 
polo'ky „Nürnberg 1525“ – Ising neuvádí.

München: BSB, sign. A. Lat. b. 972 b (exemplá& jsem nevid$l).

W A N D E R E I S E N  Hans (ca 1526)

1526 ca
[Král Ferdinand a Anna Jagellonská]. Ferdinand von Gottes 

Gnaden … Anna von Gottes Gnaden … [Nürnberg] Bey Hanns 
Wandereisen … [ca 1526]. [1] fol. 231 ] 389 mm, ti#t$no ze dvou 
#to'k). D&evo&ez s polopostavou Ferdinanda nalevo, Anny napravo 
p&ipsán Erhardu Schönovi.

Röttinger 181–182, #. 259, odsud p"evzat bibl. záznam.
Nürnberg, München (exemplá&e jsem nevid$l).

M E L D E M A N N  Niklas (ca 1530)

1530 ca
[Böhmischer Hauptmann]. Ein Behemischer Hauptman || Peter 

Perschina ein Hauptman || Bestelt von behemischer Kron || … Von 
Erd[s]trich grossen Baumen starck || Zu Gegenweer dem Türcken 
Argk. || Niclas Meldeman Brieffmaler zu || Nürenberg bei der 
Langen Prucken [ca 1530]. [1] fol. 305 ] 205 mm. Pod textem ti#t$n( 
d&evo&ez s hejtmanem na koni a p$#ákem p&ipsán Erhardu Schönovi. 
V polovin$ spodního okraje brífmáler)v spojit( monogram NM.

Röttinger 164–165, #. 230 – Geisberg/Strauss 3, 11166 – Deutsche 
Einblattholzschnitte 3104.

Wien: Graphische Sammlung Albertina.
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G U T K N E C H T  Jobst (1535)

1535
Vokabulá( latin$ a 'esky a n$mecky ka%dému mladému i starému 

velmi pot&ebn( a u%ite'n(. Vocabularius rerum. Nürnberg, Jobst 
Gutknecht 1535. 32 pag.

VD 16 neuvádí – Knihopis neuvádí – Glück 13, #. 16 odtud p"evzat bibl. 
záznam.

Poznámka: dal!í vydání p"ipravili v Praze Jan Had 1546 (Knihopis 
16613) a Jan Kantor Had 1550 (Knihopis 16614).

Zwickau: RB, sign. 15.10.44/6 (exemplá& jsem nevid$l).

H A D  Jan (1535)

1535
Newe Zeytung von den WydertauKeren zu Miinster … durch … 

Joan Haden [Druckschri[ von Friedrich Peypus] (Nürnberg 1535). 
4°. A-D5 [= 16] K. Poslední list D4 nepoti#t$n.

VD 16 N 875. Bohatcová, M.: Hayd – Haden – Had: T"i jména jednoho 
tiska"e? Bibliotheca Strahoviensis 1, 1995, s. 77–106, zvl. 79–80.

Poznámka: jde o reedici Peypusova vydání z roku 1535 (VD 16 N 876), 
která obsahuje 1. Martin Luther: Auf die neue Zeitung von Monster, 
2. Philipp Melanchthon: Propositiones wider die Lehre der Wiedertäufer 
a 3. Philipp Melanchthon: Wider das gotteslästerliche und schändliche 
Buch, so zu Monster im Druck neulich ist ausgangen.

Würzburg: UB, Sigel 20; Budapest: OSK (exemplá&e jsem ne- 
vid$l). 

P E T R E I U S  Johann (1536)

1536, 29. XI.
HUS, Jan: Vier christliche Briefe, so Johann Hus der heilig 

Marterer aus dem Gefengcknus zu Costentz im Concilio an die 
Behem geschriben hat, verteutscht sampt einer Vorrede D. Marth. 
Luthers … (WarhaKte Beschreibung der letzten Handlung, so mit 
dem heiligen Man Johann Hus ist fürgenomen … etlicher Herren aus 
Behemen und Merrhern oKentliche Schri[ … an das Concilium gen 
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Costentz dem … Tod … Johann Hussen. … Gedruckt [Nürnberg, 
Johann Petreius] anno 1536 29. novembris). 4°. a-d5 [= 16] K.

VD 16 H 6167 – Benzing (Luther) 3207 – Zíbrt II. 14969.
Digitalizovaná verze <http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb  

00023679/images/>.
Poznámka: krom% dopis) obsahuje sborník samostatn% !í"ené spisy 

1. Etlicher Herren aus Böhmen und Mähren ö1entliche Schri/ … an das 
Concilium gen Kostanz nach dem … Tod … Johann Hussen (VD 16 E 4092) 
a 2. Wahrha/ige Beschreibung der letzten Handlung, so mit dem heiligen 
Mann Johann Hus ist vorgenommen (VD 16 W 206). &eské podání ti!t%né 
v Praze 1525 srov. Knihopis 3259.

Praha: NK, sign. 46 G 811 aj.

O U S T S K J  Václav (1537)

1537, 6. V.
BÍLEJOVSKJ, Bohuslav: Kronika 'eská. Zpuosob víry k&esRanské 

pod obojí zpuosobú T$la a Krve Pána Jezukrista i také pod jednú 
v sob$ obsahuje. Op$t valdensk(ch nábo%enství. Té% i jin(ch 
sektá&uov u ví&e spleten(ch oby'eje ukazuje v#e po&ádn$ … (T$chto 
trojích kní%ek sebrání kn$z Bohuslav Bilejovsk( dokonal v pond$lí 
p&ed dnem svatého Barnabá#e apo#tola [10. VI.] léta Bo%ího tisícího 
p$tistého t&idcátého druhého. … Excudebat Normberge has historias 
breuiter accumulatas Regni Bohemie Venceslaus Austinus [typis 
Leonhardi Milichthaler], impensis honorabilis virii domini magistri 
Johannis Chocensis collegii et studii Pragensis. Annorum 1537. 6. die 
Maii). 4°. a-t5 v2 [= 77] K.

VD 16 neuvádí – Knihopis 1132.
Praha: NK, sign. 54 D 165 (unikát).

M I L I C H T H A L E R  Leonhard (1538–1540)

1538, 4. V.
Nov+ zákon. Vyti#t$n v Nornberce u Linharta Milchtalera. 

(Dokonáno tu sobotu po Svátosti léta Pán$) M. D. XXXVIII. 8°. [*F] 
A-ZF a-qF r5 s-xF [= 356] K.
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VD 16 B 4586 – Röttinger 92–93, #. 77 (Schön) a 233, #. 7 (Stör) – 
Knihopis 17102.

Praha: NK, sign. 54 F 98 (neúpl.), sign. 54 D 200 (neúpl); KNM, 
sign. 34 F 8 (neúpl.); StrK, sign. BA V 36 (ztráta z 50. let).

1539
RHEGIUS, Urban: Léka&ství du#e a p&ipravení mysli 'lov$'í 

k smrti … (p&itom i spis, kterak se nemocní ec. t$#iti mají od Kaspara 
Huberina … O ví&e a dobr(ch skutcích z Starého i Nového zákona 
krátce sebrané &e'i) Nürnberg, Leonhard Milichthaler 1539.

VD 16 neuvádí – Knihopis 14819.
Poznámka: existenci tohoto vydání neomyln% dosv%d#ují p"edmluvy k Ha-

dov% pra'ské reedici 1541 (Knihopis 14820) a p"edmluvy Güntherovy norim-
berské reedice 1543 (Knihopis 14821). Oporu nacházíme té' v Jungmannov% 
záznamu IV. 1799. Sborník obsahoval p"eklady 1. Urban Rhegius: Der Seelen 
Ertzney (VD 16 R 1912 zná jen Günther)v n%meck( tisk 1543) a 2. Kaspar 
Huberinus: Tröstung aus göttlichen Schri/ (VD 16 H 5556 a té' samostatn% 
VD 16 V 2394 jako Vom Glauben und guten Werken). 

Nezji#t$n %ádn( v(tisk.

1540, 27. X.
Biblí Meská. V slavném m$st$ Nornberce vyti#t$na (v st&edu p&ed 

svatém [!] *imonem a Juda [!] apo#tol)v bo%ích … ku pot$#ení 
národuom 'eského jazyku … nákladem slovutného Melchara Ko-
bergera, spolum$#t$nína v slavného [!] m$sta Nornberka a jest 
vyti#t$n u Linharta Milchtalera) MDXL). 2°. [6] CCCCI [4] CV 
[6] K. [= 522] K.: *D A-ZD a-zD Aa-XxD AA-SSD ‹j ij iij iiij›D; list Xx6 
nepoti#t$n. 

VD 16 B 2870 – Röttinger 94-96, #. 78 (Schön) a 234, #.8 (Stör) – 
Knihopis 1100.

Praha: NK, sign. 54 C 6000; KNM, sign. 74 B 6; StrK, sign. BB IV 6 aj.

W A C H T E R  Georg ( ca 1540)

1540 ca
WEISSE, Michael: Vom Jüngsten Tage ein schön new Gesang 

aus heiliger göttlicher SchriKt gezogen. … (Gedruckt zu Nürnberg 
durch Georg Wachter [ca 1540]). 8°. [4] K.
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VD 16 W 1655 – BiblCizBoh. Wolkan, R.: Böhmens Antheil an der 
deutschen Literatur des XVI. Jahrhunderts. 1. .eil, Bibliographie. Prag 
1890, #. 40.

Nezji#t$n %ádn( v(tisk?

G Ü N T H E R  Jan (1541–1544)

1541
Star+ zákon. Vyti#t$n v Nornberce u Jana Gunthera. M. D. XLI. 

8°. A-ZF a-xF y5 [= 356] K. Poslední list y4 nepoti#t$n.
VD 16 neuvádí – Knihopis 17137.
Praha: NK, sign. 54 S 421; KNM, sign. 34 F 19.

1542
RHAU, Georg: Dvanácte artikuluov víry k&esRanské, které% slují 

Symbolum … z &e'i n$mecké v 'eskú vylo%ené. [Nürnberg, (Hans 
Günther)] M. D. xlij. 8°. A-KF [= 80] K.

VD 16 neuvádí – Röttinger 96–97, #. 79 – Knihopis 2151 pod anonymním 
záhlavím Dvanácte.

Poznámka: n%meck( originál „Die zwöl1 Hauptartickel des christlichen 
Glaubens“ vytiskla p"ed tím v Norimberku Güntherova budoucí man'elka, 
vdova Margareta Milichthalerová 1541 (VD 16 R 1709).

Praha: StrK, sign. CI VI 16 (bez tit. l.); Wien: ÖNB, sign. BE 2 R 62.

1543
OPTÁT, Bene' – GZEL, Petr – PHILOMATES, Václav: Grama-

tika 'eská v dvojí stránce, ortographia p&edkem, … etymologia 
potom. … Nürnberg, Johann Günther? 1543.

VD 16 neuvádí – Knihopis (AD) bez dopln%ného tiska"e. Hradil, I. – 
Jire#ek, J. (edd.): Jana Blahoslava Grammatika #eská. Víde- 1857, s. XIII, 
edito"i m%li norimberské vydání 1543 je!t% v ruce. &ejka, M. – +losar, D. 
– Nechutová, J. (edd.): Gramatika #eská Jana Blahoslava. Brno 1991, 
s. 11, edito"i norimberské vydání 1543 v ruce u' nem%li. Jakubec, J.: D%jiny 
literatury #eské. Díl 1. Praha 1929, s. 641.

Poznámka: první vydání bylo po"ízeno v Nám%!ti 1533 u Ka!para Aorga.
Nezji#t$n %ádn( v(tisk.
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[1543]
Pseudo-Augustinus: [Soliloquia animae ad Deum, boh.] (Skonává 

se Kníha svatého Augustina o samotném rozmlouvání du#e s Bohem. 
… V slavném m$st$ Nornberce u Jana Günthera [1543]). 8°. A-OFf5 
PF Q-ZFf5 [= 140] K.

VD 16 neuvádí – Knihopis 887.
Poznámka: n%meck( ani latinsk( originál z norimbersk(ch tiskáren 

nezji!t%n. Letopo#et #eské verze p"evzat z Jungmanna II. 123.
Praha: StrK, sign. FK III 124/1 (neúpl. unikát).

1543
RHEGIUS, Urban: Léka&ství du#e a p&ipravení mysli 'lov$'í 

k smrti … (p&itom i spis, kterak se nemocní ec. t$#iti mají od Kaspara 
Huberina … O ví&e a dobr(ch skutcích z Starého i Nového zákona 
krátce sebrané &e'i) [Nürnberg, Jan Günther] M. D. xliij. 8°. A-BF 
C-OFf5 [= 88] zach. K. 

VD 16 R 1960 – Knihopis 14821.
Poznámka: dle p"edmluv k ob%ma dílk)m na fol. A2a a G7a jde o reedici 

Milichthalerova (?) #eského sborníku z roku 1539 (VD 16 neuvádí), kter( 
obsahuje p"eklady 1. Urban Rhegius: Der Seelen Ertzney (VD 16 R 1912 zná 
jen Günther)v n%meck( tisk 1543) a 2. Kaspar Huberinus: Tröstung aus 
göttlichen Schri/ (VD 16 H 5556 a té' samostatn% VD 16 V 2394 jako Vom 
Glauben und guten Werken).

Praha: StrK, sign. FK III 124/2 (neúpl. unikát).

1544
WEISSE, Michael: Ein Gesangbuch der Brüder in Behemen und 

Merherrn, die man aus Hass und Neid Pickharden, Waldenses etc. 
nennet. … (Gedruckt zu Nürnberg durch Johann Günther) 1544. 8°. 
[4] CCXXX [6] K.

VD 16 W 1633 – Zíbrt III. 3515.
Poznámka: jde o jednu z reedicí +tyrsova vydání v Mladé Boleslavi 1531. 

Není jisto, zda lze vztáhnout na neúpln( záznam Jungmann IV. 56 „Písn% 
… Kancional. W Normberce 1544“.

München: BSB, Sigel 12 (exemplá& jsem nevid$l).
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R I N G E L  Ludwig (1543)

1543, 24. XII.
WEISSE, Michael: Ein new Lied vom jüngsten Tage aus heiliger 

göttlicher Schrifft gezogen. ... (Gedrückt zu Nuernberg durch 
Ludwich Ringel in Unser Frawen Porthal am 24. Tag des Winttermons 
im 1543 Jahr). 8°. [8] K.

VD 16 ZV 15477 – BiblCizBoh. Wolkan, R.: Böhmens Antheil an der 
deutschen Literatur des XVI. Jahrhunderts. 1. .eil, Bibliographie. Prag 
1890, #. 45.

Nezji#t$n %ádn( v(tisk?

G U T K N E C H T  Christoph (1546)

1546
CALVIN, Jean: Dv$ epi#toly o v$cech toho 'asu znáti velmi 

pot&ebn(ch (Toti% o utíkání neslu#ného nábo%enstvie bezbo%n(ch 
a o zachování 'istoty k&esRanského nábo%enstvie. Druhá o ú&adu 
'lov$ka k&esRanského v kn$%stvích pape%ské církve …, které% sou 
z &e'i latinské v 'eskú p&elo%ené a vyti#t$né [Nürnberg, Christoph 
Gutknecht] léta Pán$ tisícího p$tistého 'ty&idcátého #estého). 
4°. A-T5 [= 76] K. Poslední list T4 nepoti#t$n.

VD 16 C 307 – Knihopis (&D) 1407 – Bohatcová (1991) 252.
Praha: NK, sign. 54 F 5/1 aj.

1546
CALVIN, Jean: Pokorné a poní%ené napomínání k najnep&e-

mo%en$j#ímu císa&i Karlovi Pátému a k najosvícen$j#ím knie%atuom 
i jin(m stav)m nyní v *peyru sn$m &í#sk( dr%ícím … u'in$né a vy-
dané léta 1544 (A vyti#t$na nákladem Zikmunda Z(gy, m$#t$nína 
Starého M$sta pra%ského, v slavném m$st$ Normberce skrze Kry#-
tofa Gutknechta léta Pán$ 1546). 4°. A-X5 [= 88] K. Poslední list X4 
nepoti#t$n.

VD 16 ZV 2813 – Knihopis (&D) 1408 – Bohatcová (1991) 253.
Praha: NK, sign. 54 F 5 aj.
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1546
KIRCHMEYER, &omas (Naogeorgus): Tragedy nová Pam-

machius jméno mající … z &e'i latinské v 'eskou, jak% mohlo b(ti, 
p&elo%ená (vy[t]i#t$no v Normberce. … od Kry#tofa Gutknechta. … 
léta 1546). 4°. A-Z5 A5 [= 100] K. Poslední listy A3-4 nepoti#t$ny. 

VD 16 K 1012 – Röttinger neuvádí, srov. v!ak 70, 48/5, 18, 22, 25 a 28 
– Knihopis 6009 – Bohatcová (1991) 251. Zimmermann, H.: K v(zdob% 
norimberského #eského vydání Pamachia z roku 1546. &asopis #eskosloven-
sk(ch knihovník) 7, 1928, s. 5–9.

Praha: KNM, sign. 36 B 14/2 aj.

1546
MELANCHTHON, Philipp: Najv$t#í a najp&edn$j#í rozdílové 

mezi 'istejm a nepo#kvrn$nejm u'ením evangelium svatého a mezi tím 
modlá&sk(m pape%sk(m u'ením. Z &e'i n$mecké do 'eské p&elo%eno. 
(Vyti#t$no a dokonáno [Nürnberg, Christoph Gutknecht]) léta 1546. 
4°. A-C5 D2 [= 14] K.

VD 16 M 4408 – Knihopis (&D) 5488 – Bohatcová (1991) 252.
Praha: NK, sign. 54 F 5/2 aj.

Z6#>"6N 5%"$O>2P 3%"!#>"Q#N > 2ACO? 62%1$O!2

Benzing (Luther)
B,BS0BN, J/H,P – C9:IH, H,9@I-: Lutherbibliographie. Verzeichnis 

der gedruckten Schri/en Martin Luthers bis zu dessen Tod II. Baden-Baden 
1989–1994.
BiblCizBoh

BIBLIOGRAFIE cizojazy'n(ch bohemikálních tisk) z let 1501–
1800. Lístkov( katalog Knihov$dného odd$lení Knihovny AV 1R, 
Praha.
BJ

CATALOGUS librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica 
Cracoviensi asservantur. Katalog druków XVI wieku ze zbiorów Biblioteki 
Jagiello2skiej w Krakowie (BJ 16) IV. Baden-Baden 2003.
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BL
British Library, London

Bohatcová (1976a)
B/G:-8/;7, M0.T:@: Die Anfänge der typographischen Zusammen-

arbeit zwischen Nürnberg und Böhmen. Gutenberg-Jahrbuch 51, 1976, 
s. 147–155.
Bohatcová (1976b)

B/G:-8/;7, M0.T:@: Norimbersk( a plze-sk( tiska" Hans (Jan) 
Pekk. 1asopis Národního muzea, \ada historická 145/3–4, 1976, 
s. 207–227.
Bohatcová (1979)

B/G:-8/;7, M0.T:@: Vydavatel a tiska" Mikulá! Klaudyan (Norim-
berk 1511 – Mladá Boleslav 1519). 1asopis Národního muzea, \ada his-
torická 148, 1979, s. 33–67.
Bohatcová (1981)

B/G:-8/;7, M0.T:@: Nález dal!ích litomy!lsk(ch tisk) z po#átku 
16. století. 1asopis Národního muzea, \ada historická 150, 1981, 
s. 138–152.
Bohatcová (1991)

B/G:-8/;7, M0.T:@: Die tschechische Drucke des Nürnberger Dru-
ckers Christoph Gutknecht. Gutenberg-Jahrbuch 66, 1991, s. 249–268.
Bohatta (Brev)

B/G:--:, H:BBH: Bibliographie der Breviere 1501–1850. Stuttgart 
19632.
Bohatta (LiturgBibl)

B/G:--:, H:BBH: Liturgische Bibliographie des XV. Jahrhunderts mit 
Ausnahme der Missale und Livres d’heures. Hildesheim 1960.
Boldan

B/9A:B, K:@09: Sbírka minucí a pranostik z p"elomu 15. a 16. století 
tepelského klá!tera premonstrát). Minulostí Západo'eského kraje 43, 
2008, s. 79–114.
BSB

Bayerische Staatsbibliothek, München.
Deutsche Einblattholzschnitte

Deutsche Einblattholzschnitte 1500 bis 1700 [2 CD-ROMs], Berlin 
2003 (= Digitale Bibliothek).
Estreicher

EH-.,08G,., K:.9: Bibliografia Polska II/I. Stólecie XV–XVIII: 
w uk3adzie abecad3owym XXII. Kraków 1891–1939.
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FB
Forschungsbibliothek, Gotha.

Geisberg/Strauss
G,0HQ,.N, M:`: .e German single-leaf woodcut 1500–1550 IV., (ed.) 

S-.:IHH, W:9-,. L. New York 1974.
Glück

G9O8>, H,9@I- ,- :9.: Deutsche Sprachbücher in Böhmen und 
Mähren vom 15. Jahrhundert bis 1918. Berlin – New York 2002.
GW

Gesamtkatalog der Wiegendrucke VIII.– , (Hrsg.) Deutsche Staats-
bibliothek zu Berlin. Stuttgart – Berlin – New York 1972– (nové, 
p&ehlédnuté vyd. Bd. 1–7, Stuttgart – New York 1968).
GW (M)

Gesamtkatalog der Wiegendrucke [cit. 8. zá&í 2009], <http://www.
gesamtkatalogderwiegendrucke.de/>.
H

H:0B, LIAj0N: Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes 
ab arte typographica inventa usque ad annum MD. typis expressi … 
recensentur I/1–2, II/1–2. Stuttgart – Tübingen 1826–1838 (repr. 1925, 
1966, 1996).
HAB

Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel.
Horák (Bak)

H/.7>, F.:B-0V,>: Sou#asn( stav soupisu tisk) Mikulá!e Bakalá"e. 
In: Mikulá! Bakalár +tetina. +túdie a materiály o 'ivote a diele slovenského 
prvotla#iara v Plzni, (ed.) K/GW-, L,/. Bratislava 1966, s. 26–29.
Ising 

IH0BN, E.0>:: Die Anfänge der volkssprachlichen Grammatik in 
Deutschland und Böhmen, Berlin 1966.
ISTC

The illustrated incunabula short-title catalogue [CD-Rom], 
London, 19982 [cit. 8. zá&í 2009], <http://138.253.81.72/~cheshire/
istc/search.html>.
Keunecke

K,IB,8>,, H:BH-O--/: Friedrich Peypus (1485–1535). Zu Leben 
und Werk des Nürnberger Buchdruckers und Buchhändlers. Mitteilungen 
des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 72, Nürnberg 1985, 
s. 1–65.
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KHD
Knihovna Husova domu = Knihovna Synodní rady 1eskobratrské 

církve evangelické, Praha.
Knihopis

Knihopis #esk(ch a slovensk(ch tisk) od doby nejstar!í a' do konce XVIII. 
století II. Tisky z let 1501–1800. Svazek 1–9 (písm. A–Z), (ed.) T/Q/9>:, 
ZA,BU> [od 5. svazku H/.7>, F.:B-0V,>]. Praha 1925–1967.
Knihopis (AD)

Nepublikované dodatky ke Knihopisu ulo%ené v odd. rukopis) 
a star(ch tisk) pra%ské Národní knihovny.
Knihopis (KD)

Knihopis #esk(ch a slovensk(ch tisk) od doby nejstar!í a' do konce 
XVIII. století. Dodatky. II. &ást I. písm. A–. Tisky z let 1501–1800, 
(ed.) V. T/Q/9>:, ZA,BU> – H/.7>, F.:B-0V,> –  W0=Y79>/;7, 
B,AX0V>:. Praha 1994–.
KNM

Knihovna Národního muzea, Praha.
Kouba

K/IQ:, J:B: Nejstar!í #eské pís-ové tisky do roku 1550. Miscellanea 
musicologica 32, 1988, s. 21–92.
Nissen

N0HH,B, C9:IH: Die botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und 
Bibliographie. Stuttgart 19662.
NK

Národní knihovna 1R, Praha.
ÖNB

Österreichische Nationalbibliothek, Wien.
OSK

Országos Széchényi könivtár, Budapest.
R

R,08G90BN, D0,-.08G: Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium 
bibliographicum. Additiones et emendationes. Fasc. 1–6, Index + Suppl. 
München – Münster 1905–1914 (repr. Milano 1953).
RB

Ratsschulbibliothek, Zwickau.
Röttinger

Rb--0BN,., H,0B.08G: Erhard Schön und Niklas Stör. Strasbourg 
1925.



457

P. Voit, Role Norimberku p!i utvá!ení "eské a moravské kni#ní kultury

Roubík
R/IQ^>, F.:B-0V,>: Soupis map #esk(ch zemí II. Praha 1951–1955.

StrK
Strahovská knihovna – Královská kanonie premonstrát) na 

Strahov$, Praha.
)váb

*;7Q, M0./H9:;: Jan Mantuán-Fencl jako typ #esk(ch tiska") v 15. 
a 16. století. V$decké informace ZK 1SAV. Suplement 1, Praha 1970, 
s. 4–23.
UB

Univerzitní knihovna (Universitätsbibliothek).
VD 16

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. 
Jahrhunderts (VD 16), (Hrsg.) Bayerische Staatsbibliothek in München 
in Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. 
I. Abteilung. Verfasser-Körperscha/en-Anonyma XXII. Stuttgart 1983–1995; 
II. Abteilung. Register der Herausgeber, Kommentatoren, Übersetzer und 
literarischen Beiträger XXIII.–XXIV. Stuttgart 1997; III. Abteilung. 
Register der Druckorte, Verleger und Erscheinungsjahre XXV.–. Stuttgart 
2000–; [cit. 8. zá&í 2009], http://www.vd16.de/.
Weale – Bohatta (Miss)

W,:9,, W. H. J:8/Q: Bibliographia liturgica. Catalogus missalium 
ritus latini ab anno 1474 impressorum. … iterum edidit H. Bohatta. 
London 1928 (repr. Stuttgart 1990).
Zíbrt

Z^Q.-, 1,BU>: Bibliografie #eské historie V. Praha 1900–1912.




