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 1. ÚVOD

tar!í d"jepisci #eského knihtisku se rádi zajímali o domácí bastardu jazyko-
v" #esk$ch prvotisk%, ale studium mlad!ího tiskového písma ponechávali 
ostentativn" stranou, pon"vad& práv" tato oblast u& na první pohled jevila 
zna#n$ vliv n"mecky mluvících zemí. Proto se v zájmu prezentace národ-

ního charakteru #eského knihtisku (a p'edb"lohorského zvlá!t") nikdo pot'ebn" 
hluboko do tiska'ského terénu nepono'il a ani se nepokusil za#lenit teorii písma do 
kulturn" historicky koncipované knihov"dy. 
Není pak divu, &e kup'íkladu kuriózní Wintr%v soud o Hájkov" Kronice ti!t"né 
„drobnou frakturou !i "vabachem“ i po t'inácti letech nekriticky p'ebral Josef Volf.2) 
Je!t" tu&!í &ivot prokázala legenda o „melantri"ském "vabachu“. Toto ozna#ení ten-
tokráte p'ímo z pramen% vnesl do literatury op"t Zikmund Winter.3) Pozd"ji bylo 
Franti!kem Rachlíkem zneu&ito,4) jako by !lo o svébytn$ domácí písma'sk$ projev, 
a Franti!kem Muzikou na dlouhou dobu de facto konzervováno,5) a#koliv se !va-
bach ve skute#nosti ani 'ezem, ani repertoárem akcent% #i zp%sobem jejich nasazení 
ze soudobého standardu ni#ím nevymykal. Pr%zkumu písma v zásad" nepomohl 
ani Knihopis, kter$ tuto #ást typologického popisu odb$val obecnou frází „ti"t#no 
gotikou“. Proto nelze Muzikov" jinak fenomenálnímu písma'skému kompendiu 
vy#ítat, &e domácí tiskové písmo striktn" odb$vá a &e p'íslu!né pasá&e zabírají ne 
odstavce, ale pouhé 'ádky. 
Ostentativní nezájem bibliografi cky orientovan$ch knihov"dc% legalizovala roku 
1971 Pravidla jmenné katalogizace, která doporu#ují tisková písma klasifi kovat jako 
antikvu, gotiku, alfabetu a kurzívu.6) U#ebnice Milana Kopeckého, a# recenzovaná 
zaslou&il$m znalcem Vladislavem Dokoupilem, naopak objevila, &e prvotisky byly 
ti!t"ny lomen$m písmem zvan$m fraktura.7)

Reakce na prastar$ apel archivá'e a historika Bohumila Navrátila8) p'i!la &el a& 
v posledních desetiletích, kdy se sestavením písmového inventá'e p'íslu!né tiskárny 
po#ali obírat alespo( Mirjam Bohatcová a Petr Ma!ek.9) K úplnému p'ehledu, kter$ 
nedávno získali Poláci,10) máme v!ak je!t" daleko, pokud systematicky neprovede-
me anal$zu typografi ck$ch prost'edk% v!ech bohemikálních tisk%. Studium musí 
b$t ov!em op'eno o pevn$ metodologick$ a empirick$ základ novov"ké paleogra-
fi e, polo&en$ u& p'ed lety Vladimírem Kaiserem.11) V opa#ném p'ípad" z%stane #es-
ká knihov"da i nadále stát na písku, jak ostatn" dokazuje n"kolik nedobrovoln$ch 
p'ehmat% Mirjam Bohatcové12) #i omyl% je!t" mezi nov" vydávan$mi Dodatky ke 
Knihopisu.13)

Pon"vad& kritické d"jiny knihtisku u& nevysta#í s nep'ípustn$m termínem „gotika“, 
ba ani s pouh$m druhov$m pojmenováním písma, v následujících pasá&ích p'ed-
kládáme podrobn"j!í klasifi kaci, která ve spojení se studiem iniciál a dal!ích !to#k% 
vybízí k novému pohledu na na!e pozdn" gotické a ran" renesan#ní 'emeslo p'ed-
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melantri!ské éry. P'i klasifi kaci u&íváme termíny, které jsou v teorii písma b"&né, ale 
do #eské knihov"dy zatím nepronikly: písmová sada,14) písmov$ stupe(,15) písmová 
v$!ka,16) písmová ku&elka17) a písmov$ 'ez.18)

Studiu byl podroben písmov$ materiál v!ech tiska'% p%sobících v )echách a na 
Morav", a to bez z'etele na zemi p%vodu. Jsou tedy zastoupeni i cizí vandrující tis-
ka'i. Ze zahrani#ních tiska'% realizujících bohemikální zakázky vybíráme s ohledem 
na podstatn$ v$znam jen norimberské kolegy a benátského Petera Liechtensteina, 
kter$ tiskl bastardou pocházející z Prahy. Zohledn"n je té& Simprecht Froschauer, 
a to ne pouze díky své mikulovské pracovní etap", ale té& proto, &e ve slezské Leh-
nici, míst" svého dal!ího p%sobení, vydal snad nejstar!í jazykov" #eskou publikaci 
na území dne!ního Polska.
Tiska'i, jim& zde v"nujeme pozornost, pracovali b"hem první poloviny 16. století. 
V úvahu v!ak samoz'ejm" bereme i nutné p'esahy jak p'ed rok 1501 k prvotiska'%m 
p'esáhnuv!ím sv$mi aktivitami do 16. století (Mikulá! Bakalá', Konrad Baumgarten, 
Tiska' Korandy, Tiska' Pra&ské bible), tak po roce 1547 k 'emeslník%m, kte'í svou 
&ivnost ukon#ili a& b"hem 60. #i 70. let (Jan Günther, Jan Kantor Had, Jan Koso'-
sk$, Bartolom"j Netolick$, Alexandr Oujezdeck$). V p'ípad" rodiny Had% nebyli 
vy'azeni ani nástupci z druhé poloviny 16. století, syn Václav a ovdov"lá man&elka 
Kunhuta.
Navazujeme zde na obdobn$ po#in Knihopisné komise, která roku 1925 zve'ejnila 
faksimilované tabule domácího písma prvotiskového.19) Na!e klasifi kace se mohla 
op'ít o metodu vyvinutou a osv"d#enou na prvotiscích v!ak jen #áste#n", proto&e 
bibliografi e star$ch tisk% 16. století nemá vybudován díky své kvantit" tak soustav-
n$ typologick$ p'ehled, jak$ v minulosti vytvo'ili soust'ed"nou pílí inkunábulis-
té. Vyu&ít lze vlastn" pouze dv" analytické sondy do období postinkunábulí, které 
v podob" fondov$ch katalog% sestavili Robert Proctor a Jaroslav Vobr.20) I kdy& tam, 
kde to bylo mo&né, p'ihlí&íme k Haeblerov" tabulce prvotiskového majuskulního 
M, které tak dob'e poslou&í k odhalení star!ích genetick$ch souvislostí,21) písmo zde 
primárn" klasifi kujeme podle stupn" (rotunda #. 1) a 'ezu (rotunda #. 1A, rotunda 
#. 1B). 
Ka&dému stupni je v"nována zvlá!tní tabulka, nadepsaná milimetrov$m rozm"rem 
liter M/m, p'ípadn" rozm"rem liter jin$ch, nebyly-li tyto k dispozici. Tabulky jsou 
uspo'ádány dle písmové v$!ky od nejv"t!í po nejmen!í. Uvnit' se #lení v&dy chro-
nologicky dle tiska'%. Dále je p'ipojeno místo v$skytu, funkce (V = vyzna#ovací, T 
= textová), délka sazby 5 nebo 20 'ádk% a p'ehled #eské diakritiky. Tam, kde vyzna-
#ovací písmo fungovalo pouze u jedno'ádkov$ch nadpis%, p'íslu!ná #ást tabulky 
z%stala nevypln"na. Pokud se v rámci jednoho písmového 'ezu a stupn" rozm"r 
p"ti #i dvaceti'ádkové sazby frapantn" li!í (srov. kup'íkladu !vabach 1 a& 3), a to 
i u jedné a té&e tiskárny, a nebyly-li pou&ívány rozdíln" !iroké mezi'ádkové prokla-
dy, vysv"tlení zb$vá pouze jediné – toti& &e písmo vzniklo opakovan$m odléváním 
v r%zn" nastavovaném licím instrumentu, jeho& fi nální v$robek m"l pak nestejnou 
písmovou ku&elku, ur#ující odli!nou v$!ku sazby na stránce.22)

Ke ka&dému stupni a 'ezu p'ipojujeme jednu ukázku písma, reprodukovaného ve 
skute#né velikosti (pom"r 1 : 1). Kvantitativní stránka ukázek se li!í, nebo* písma 
textová jsou zastoupena v!eobecn" !ir!ími a souvislej!ími snímky, zatímco u písem 
vyzna#ovacích se musíme spokojit men!ím mno&stvím a kolá&ov$m charakterem 
fotografi ck$ch excerpt.23)
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2. TISKOVÁ PÍSMA

Textura
povstala z rané gotické minuskule západoevropsk$ch rukopisn$ch liturgick$ch 
knih 14. století (odtud té& synonymní ozna#ení textury jako písma misálového). 
Vyzna#ovala se d%sledn$m lomením oblouk% #ili pravideln$m, tém"' #tvercov$m 
p%dorysem, dále syt$m obrazem a v d%sledku toho monumentální dekorativností, 
vzbuzující iluzi tkaniny. Dvojit" ost'e lomené tahy mají zvlá!t" minuskulní písmena 
,a‘ ,d‘ ,e‘. Charakteristick$m rysem kolm$ch d'ík% mal$ch písmen ,j‘ ,k‘ ,l‘ je zakon-
#ení v podob" malého koso#tverce. Tento hrotit$ prvek monumentalizoval písmov$ 
obraz, a to tím spí!e, &e slab$mi tahy byly zpravidla p'izdobovány pouze svislé 
d'íky n"kter$ch majuskulí. U mal$ch písmen v$jimku tvo'í jen spodní tah o#ka ,e‘ 
a vlasov$ p'ed"l mezi horním a dolním b'í!kem ,a‘. Toto dolní b'í!ko je p'itom v"t!í 
ne&li horní (u rotundy naopak). Forma okrouhlého neboli obráceného ,r‘ se u&ívá 
tak jako v rotund" po kulat$ch literách (fortuna) nebo po literách s b'í!kem (impres-
sor).
Textura je nejstar!í gotická forma tiskového písma.24) D%sledn" kopírovala st'edov"-
ké rukopisné p'edlohy a od dob Gutenbergova vystoupení se a& do poloviny 16. sto-
letí v n"mecky mluvících zemích ani jinde nijak zvlá!* nevyvíjela. Do Francie písmo 
uvedl Jean Dupré. Textura se zde pak udr&ela pro tisk latinsk$ch text% jen po druhou 
#tvrtinu 16. století. Nejstar!í tiskovou texturu v Anglii vlastnil William Caxton, kter$ 
ji, stejn" jako jeho následovníci, u&íval i pro tisk jazykov" anglick$ch text%. V Anglii 
se textura, naz$vaná metaforicky „black letter“, udr&ela a& do sklonku 17. století. 
Zrovna tak dlouho &ila jako univerzální písmo v Nizozemí. Tady m"la velmi dobrou 
v$chozí pozici nejen ve formách rukopisn$ch, ale i jako písmo deskotisk% a bloko-
v$ch knih. Raná podoba nizozemské tiskové textury z konce 15. století se naz$vá 
„lettersnider“ dle svého tv%rce Henricka P. die Lettersnidera. Textura v!ak postupn" 
ztrácela na univerzálnosti a z textového písma poklesla k roli vyzna#ovací. V n"kte-
r$ch zemích (nap'íklad v Itálii) nezdomácn"la nikdy. 
Ve srovnání s Polskem, kam toto písmo pro sazbu latinsk$ch text% uvedl u& Tiska' 
Sermones pape&e Lva I. ca. 1473/74,25) se textura v )echách 15. století p'íli! neuplat-
nila. Nejstar!í u&ití asi v létech 1476 – 1479 spadá do dílny anonymního plze(ského 
Tiska'e Arno!tov$ch Statut, kter$ ji u&il jen na po#átku své #innosti, a to v Agend" 
a trojlistovém kalendá'i Misálu.26) P"kn$, po Evrop" hojn" roz!í'en$ 'ez textury u&í-
val b"hem zakládání knihtisku v Gda(sku 1498 (?) – 1499 Konrad Baumgarten.27) 
Star!í badatelé v!ak u& nezd%raznili, &e do Olomouce ho z'ejm" nep'ivezl v dosta-
te#ném mno&ství.28) Roku 1501 se toti& tato textura objevuje u& jen st'ídm" jako pís-
mo vyzna#ovací a o rok pozd"ji jsou n"které litery z ní p'imíchány do rotundy #. 8.
Po t"chto náb"zích textura u nás zakotvila roku 1512, a to v díln" Jana Morava. Poté 
se a& do 60. let 16. století v )echách a na Morav" objevilo sedm r%zn$ch stup(% 
v osmi 'ezech, pou&ívan$ch u& jen k vyzna#ování v"cného názvu na titulní stran" 
a textov$ch nadpis%. Nejstar!í sady proto byly po 1512 diakritizovány je!t" minimál-
n". Nej#ast"ji frekventovala písmena ,#‘ ,'‘ ,&‘. Akcenty nad vokály se za#aly v hoj-
n"j!í mí'e objevovat a& od 40. let, kdy textura tu a tam p'ece jen aspirovala i na písmo 
textové, zejména p'i optickém zd%razn"ní po#átku dedikace nebo celého explicitu. 
Pronikla tém"' do v!ech domácích tiskáren s v$jimkou Klaudyánovy a Velenského, 
kte'í k vyzna#ování u&ívali jen rotundu. Nevyskytla se také u Jana Günthera, u&íva-
jícího v této funkci u& moderní frakturu, u Mat"je Pytlíka, kter$ nadpisy sázel bez-
precedentn" antikvou, a u Václava Hlavá#e, pracujícího pouze dv"ma stupni !vaba-
chu. Jak lze zjistit probírkou strahovského konvolutu jednolist% sb"ratele Václava 
Dob'enského, je!t" b"hem 70. let 16. století sázel nápadnou nadpisovou texturou 
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n"které jednolistové novoro#enky Ji'í )ern$ z )erného Mostu. Zale&elá textura tu 
dob'e plnila funkce „akciden#ního“ písma. 
V této souvislosti nebude na !kodu malé odbo#ení od tiskového písma sázeného 
pohybliv$mi literami k písmu reprodukovanému xylografi cky #ili d'evo'ezov$m 
!to#kem. Tyto nápisové xylografi e byly 'ezány vznosnou misálovou texturou tak, 
aby individuálními p'ízdobami navozovaly dojem písma psaného. B"&n" se pojily 
s pozdn" gotick$m knihtiskem a v zahrani#í rapidn" mizely nástupem kaligrafi cké 
fraktury. Do kontextu #eského knihtisku tento vizualiza#ní prost'edek vnesl Tiska' 
Pra&ské bible jedno'ádkov$m v"cn$m názvem Nového zákona 1497 – 1498, kter$ 
otiskl také v druhém vydání 1513. Dosud unikalo pozornosti, &e zde i v dal!ích p'í-
padech (Peter Liechtenstein 1506, Mikulá! Koná# 1510) ne!lo o nápisy texturové, 
n$br& bastardní. Nejstar!í textura p'ichází u Koná#e roku 1516. Tuto podobu pak 
stopujeme a& do dob man$ristického knihtisku (Old'ich Velensk$, Pavel Severin, Ji'í 
+tyrsa, Jan Pekk, Pavel Olivetsk$, Alexandr Oujezdeck$, Bartolom"j Netolick$).

 
Textura !. 1 (M63) p'edstavuje nejv"t!í písmov$ stupe( gotick$ch a novogotick$ch 
písem roz!í'en$ch u nás do poloviny 16. století. Proto je logické, &e se vyskytoval 
pom"rn" z'ídka a jen na jednom #i n"kolika málo 'ádcích titulního textu nebo expli-
citu. K charakteristick$m rys%m pat'í pilovit$ okraj d'ík% ,B‘ ,K‘ ,L‘ a ,P‘. Bez ohledu 
na rozm"ry byl tento 'ez #tvercové, syté a dekorativní textury roz!í'en p'edev!ím 
v Lipsku. Konrad Kachelofen ho zde u&il u& v Pra&ském misálu 1497,29) nacházel 
se té& v postinkunábulích Martina Landsberga a Jakoba Thannera. )eskou premié-
ru m"l roku 1525 v díln" Pavla Severina, odkud byl pozd"ji prost'ednictvím patric 
!í'en ke sp'ízn"n$m koleg%m Janovi Severinovi, Ond'eji Kube!ovi a Janu Koso'-
skému. Druhou u&ivatelskou linii zalo&il 1536 Jan Had, kter$ s touto texturou p'i-
jel z Norimberku. Jeho zdroj% poté dozajista u&ili Jan Chocensk$, Jan Kantor Had 
a Václav Had. Bez ohledu na p%vod !lo tedy o sazebn$ materiál rozprostran"n$ jen 
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po Praze. Zdá se v!ak, &e &ádná písmová sada u&itá v dnes zachovan$ch edicích 
nem"la velké ,M‘.

N 13 x 12, m 11 x 11

1/1 Severin Pavel 1525, 1529 – 1537, 1539 – 1541 Praha V - 1525 $, 1541 
navíc ! % & ' n#

1/2 Had Jan 1536, 1539, 1542 – 1543 Praha V - bez diakritiky?
1/3 Chocensk$ Jan [1542 – 1544] Praha V - bez diakritiky?
1/4 Severin Jan 1542, 1545 Praha V - bez diakritiky?
1/5 Kube! Ond'ej 1543 – 1544 Praha V - bez diakritiky?

1/6 Kantor Had Jan 1545 – 1547, 1550 – 1557, 1559, 
1561, 1563, 1566 Praha V - !

1/7 Koso'sk$ Jan 1546/47, 1550, 1553 – 1557 Praha V - &
1/8 Had Václav 1566 Praha V - !

T$& 'ez textury #. 1 si v pon"kud men!ím stupni a s mírn$mi kresebn$mi odchyl-
kami obstaral Alexandr Oujezdeck$ pro Písn" chval bo&sk$ch 1561. K odchylkám 
pat'í umírn"nost pilovit$ch d'ík% jen u majuskulí ,L‘ a ,P‘ nebo celková vertikali-
zace mal$ch písmen. Tuto abecedu, kterou zde ozna#ujeme jako texturu !. 2 (M63), 
si v!ak Oujezdeck$ z polsk$ch Szamotul zp"t do Litomy!le bu, nep'ivezl, anebo 
nesta#il u& pou&ít.

12 x 10, 10 x 10

2/1 Oujezdeck$ 
Alexandr 1561 Szamotuly V - á é # ( ! ) & *

Pod ozna#ením textura !. 3 (M62) p'ichází písmo vyskytující se krátce b"hem 1557 
– 1559 pouze u Jana Kantora Hada. Odkud pocházelo, nevíme. Charakterizuje ho 
op"t pilovit$ d'ík, av!ak na v"t!ím po#tu majuskulí ,B‘ ,H‘ ,G‘ ,J‘ ,K‘ ,N‘ ,P‘ ,R‘ ,T‘ 
ne&li u písma p'edchozího. Písmeno ,S‘ je dvoulineární #ili kreslené dv"ma tahy, 
které jsou odsazené a nep'iléhají k sob". Písmeno ,Z‘ je typicky rotundové.
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10 x 10, 6 x 6
3/1 Kantor Had Jan 1557 – 1559 Praha 1557 – 1559 - á ! $

Textura !. 4 (M30) nále&í k druhé nejstar!í a vedle toho i k neju&ívan"j!í textu'e 
první poloviny 16. století u nás. Od roku 1514 ji nacházíme ve fundu Pavla Olivet-
ského, odkud p'e!la nikoli k synu Janovi, ale k Alexandru Oujezdeckému. Práv" 

Obr. 3 Textura #. 3/1

Obr. 4 
Textura #. 4/1
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v jeho díln" poprvé nevyzna#ovala jen kurzorické nadpisy, ale pom"rn" rozsáhlé 
(celostránkové) pasá&e. P"kn" to vidíme kup'íkladu na Právech m"stsk$ch 1536, 
v nich& gotická ostrost vyzna#ovacího písma p'ekvapiv" ladí s ran" renesan#ními 
akantov$mi vlysy a li!tami pracovan$mi d'evo'ezem bílé linie. O dal!í vyu&ití této 
textury se mezi 1522 a& 1556 postarala severinsko – koso'ská dynastie a na ni napo-
jen$ Ond'ej Kube!. Vcelku pr%b"&n" frekventovala té& u Bartolom"je Netolického, 
naopak 'ídce u Jana Kantora Hada. Lomené ,M‘ je protr&eno dv"ma páry !ikm$ch 
b'even (litera se u&ívá té& obrácená ve funkci ,W‘). Kresba písmen ,L‘ ,N‘ ,P‘ ,R‘ ,S‘ 
je vcelku shodná s texturami #. 1 a 2, ale modelace minuskulí ,a‘ ,g‘ ,o‘ je jemn"j-
!í a v hrotit$ch zakon#eních svisl$ch d'ík% umírn"ná. Navzdory tomuto trendu je 
v$skyt pilovitého d'íku majuskulí hojn"j!í.

6 x 8, 5 x 6

4/1 Olivetsk$ Pavel 1514, 1516, 1520 – 1526, 1530 
– 1532 Litomy!l V 5/47 & $ +e n# w#

4/2 Severin Pavel 1522 – 1525, 1529 – 1537, 1540 
– 1541 Praha V 5/44 1541 á

4/3 Aorg Ka!par 1530, 1533 – 1536 Lule# V 5/49 $

4/4 Oujezdeck$ 
Alexandr

1535 – 1536, 1538 – 1542, 1544 
– 1545 a 1565
1553 – 1561

Litomy!l

Królewiec, 
Szamotuly

V 5/48
á é ú ! & $ 
b# m# n# p# 
t# w#

4/5 Severin Jan 1537 – 1542, 1545 Praha V 5/49 ! $
4/6 Kube! Ond'ej 1543 – 1544 Praha V 5/45 á é ú ! & $

4/7 Koso'sk$ Jan 1546/47, 1550, 1553 – 1556 Praha V 5/44 
– 50

á é , ! & * $ 
d# t# w#

4/8 Netolick$ 
Bartolom"j

1547, 1549, 1551 – 1552 a 1561 
– 1562 Praha V - á é ú ! & n# 

w#

4/9 Had Václav 1566 – 1567 Praha V - á é , $ b# 
t# w#

4/10 Kantor Had Jan 1567 Praha V - á é , $ b# 
t# w#

Charakteristick$m rysem textury !. 5 (M61) jsou dvoulineární majuskule ,C‘ ,E‘ ,L‘ 
,O‘ ,T‘ s pilovit$m okrajem levého d'íku, av!ak odsazení je zde nápadn"j!í ne&li 
u textury #. 8. Litera ,M‘ je s v$jimkou vodorovn"j!ího náb"hu levého d'íku velmi 
podobná ,M‘ z té&e Baumgartenovy textury. První v$skyt tohoto písma zaznamená-
váme roku 1512 na Tocklerov" minuci, p'ipsané díln" Jana Morava. Pak se textura 
objevuje v záhlavích Nového zákona 1513 a na dvou artikulích 1515 z dílny Tiska'e 
Pra&ské bible (tato okolnost by mohla potvrzovat domn"nku Jaroslava Vobra, &e 
Moravus v Tiska'ov" díln" skute#n" p%sobil).30) O rok pozd"ji poslou&ila minucím 
Václava -ateckého na rok 1517, které tiskli dva r%zní anonymní Tiska'i ('emeslník 
ozna#ovan$ #íslicí II m"l v!ak minuskulní písmena promíchána je!t" s jin$m, velmi 
mírn" odli!n$m 'ezem). Pou&ívání této textury mohlo tedy v Praze n"jak souviset 
s 'emesln$m okruhem Tiska'e Pra&ské bible a bylo zjevn" redukováno jen na sazbu 
krátk$ch minu#ních titulk%. Jin$m spole#n$m znakem v!ech #ty' pra&sk$ch v$sky-
t% je silná vy#erpanost písma. Nám"!*ská textura tiska'% Ka!para Aorga a Jana Pytlí-
ka 1533 – 1535 tímto vy#erpáním naopak netrpí. I zde je v!ak p'ízna#né, &e texturou 
byla v"t!inou po'izována pouze jednotlivá slova, jako by malá zásoba literek !ir!í 
pou&ití p'edem vylu#ovala. 
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6 x 8, 4 x 5
5/1 Moravus Jan 1512 Praha V - bez diakritiky?
5/2 Tiska' Pra&ské bible 1513, 1515 Praha V - 1515 $ 
5/3 Tiska' I -ateckého minuce na 1517 1516 Praha V - $
5/4 Tiska' II -ateckého minuce na 1517 1516 Praha V - $
5/5 Aorg Ka!par 1533 Nám"!* V - $
5/6 Pytlík Jan 1534 – 1535 Nám"!* V - ! &

Následující dv" textury !. 6 mají shodn$ stupe(, a v krat!ích textov$ch úsecích jsou 
tudí& tém"' nerozeznatelné. Spl$vání podporuje toto&ná tendence k vertikalizaci, jak 
vidíme u toporn" v$!kov$ch liter ,r‘ ,k‘ ,R‘ ,K‘, anebo dva typy ,P‘ s okrouhl$m i srd-
covit$m b'í!kem vyskytujícím se in promiscue v obou verzích. Ob" textury se v!ak 
li!í prokazateln" tvarem ,M‘ a provedením dvoulineárního ,S‘. Skupina A (M59A) 
má ,M‘ bez vnit'ních b'even a konturové ,S‘ tvo'í dva k sob" p'ilehlé tahy. Naopak 
,M‘ skupiny B (M68-2) se vyzna#uje dv"ma páry vodorovn$ch b'even a ,S‘ je kresle-
no dv"ma od sebe odsazen$mi tahy. Písma, o nich& je nyní 'e#, mohou pocházet op"t 
z Norimberku. Texturu #. 6A k nám toti& uvedl 1536 norimbersk$ vyu#enec Jan Had 
a texturu #. 6B, která byla roz!í'ena mimo jiné i ve +trasburku,31) u nás poprvé pre-
zentoval 1547 b$val$ norimbersk$ tiska' Václav Oustsk$. Hadova textura poslou&ila 
roku 1536 v Koppov" Regimentu v$jime#n" k sazb" del!ích a nikoli jen nadpisov$ch 
pasá&í (textovou roli obdobn" p'i'kl textu'e #. 4 Alexandr Oujezdeck$).

Obr. 5 Textura #. 5/4
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Obr. 7 Textura #. 6B/8

Obr. 6 Textura #. 6A/1
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6 x 7, 4 x 4

6A/1 Had Jan 1536 – 1543 Praha VT 5/36 1536 ú, 1542 
navíc á é

6A/2 Chocensk$ Jan [1542 – 1544] Praha VT 5/36 á

6A/3 Kantor Had Jan 1545 – 1547, 1555 – 1559, 1561 
– 1564, 1566 – 1568, 1573 Praha V 5/36 á é ú $

6A/4 Had Václav 1566 – 1567 Praha V 5/36 á é ú $
6B/5 Oustsk$ Václav 1547 Ml. Boleslav V - $
6B/6 Kube! Ond'ej 1547, 1551 – 1552 Praha V - á é ú ! & $ n#
6B/7 Lovi#sk$ Jan 1552 Praha V - á é

6B/8
Tiska' 
Pern!tejnova 
Nesrovnání

1558 Praha? 
Prost"jov? V - á é ! & $

P'edposledním, vcelku roz!í'en$m písmem této skupiny byla nadmíru sytá textura 
!. 7 (M29). Také její 'ez se v zásad" podobá texturám #. 1 a 2, av!ak lomené ,M‘ není 
protr&eno b'evny (litera se op"t u&ívá obrácen" ve funkci ,W‘), ,Z‘ má pouze zde 
trojkovou kresbu s mohutnou kulatou spodní dota&nicí a frekvence svisl$ch pilovi-
t$ch d'ík% majuskulí je vy!!í. Písmo bylo hojn" roz!í'ené v Norimberku a Lipsku. 
K nám ho roku 1522 uvedl pro povznesení mladoboleslavské produkce +tyrsa a nut-
no hned konstatovat, &e písmo se pozd"ji roz!í'ilo i do dal!ích bratrsk$ch tiskáren 
v #esk$ch a moravsk$ch regionech (Pavel, Jan a +ebestián Olivet!tí, Václav +turm 
a Alexandr Oujezdeck$). Od roku 1525 obohatilo dílnu Pavla Severina, ale k p'íbuz-
nému Janovi se nedostalo – tato skute#nost slou&í jako jeden z mála distinktivních 
rys% obou severinsk$ch tiskáren. Zajímavá je #asová návaznost Jana Koso'ského 
na Bartolom"je Netolického. Oba u&ivatelé toto identické písmo shodn" dopl(ovali 
plnou kapkovitou rubrikou s nezarovnan$mi b'evny, kterou v!ak Koso'sk$ u&il u& 
roku 1547. D%kaz, &e by touto dobou vlastnil i písmov$ materiál, nemáme. P'e!la-li 
k n"mu textura mezi 5. #ervencem 1552 a lednem 1553 v podob" fyzick$ch liter, uká&e 
a& budoucí pr%zkum Melantrichovy typografi e. 

Obr. 8 Textura #. 7/6



P E T R  V O I T

(116)

6 x 6, 4 x 4

7/1 +tyrsa Ji'í 1522 – 1531 Ml. Boleslav V 3/22
! & $ 
b# d# 
n# t# 
w#

7/2 Severin Pavel 1525, 1529, 1536 – 1537, 1541 Praha V - & $

7/3 Olivetsk$ Pavel 1531 – 1532 Litomy!l V 5/34 – 35, 
20/138 +

7/4 +turm Václav 1532 – 1533 Ml. Boleslav V 3/22 & w#

7/5 Oujezdeck$ 
Alexandr

1535 – 1536, 1538, 1540 – 1542, 
1544 – 1545
1553 – 1561

Litomy!l

Królewiec, 
Szamotuly

V

V

5/34 – 35

5/34 – 35

! & $ 
b# M# 
n# t# 
w#

7/6 Olivetsk$ Jan 1538, 1540 – 1546 Olomouc V 5/35, 39 
– 40

! # % & 
" * $

7/7 Netolick$ 
Bartolom"j 1547, 1549 – 1552 Praha V 3/20 á é & $ 

7/8 Koso'sk$ Jan 1553 – 1554, 1557 Praha V - á é , 
! $

7/9 Olivetsk$ 
+ebestián 1556, 1563 Litomy!l V

5/35, 39 
– 40 á ! # & 

" * $

Nejstar!ím nadpisov$m písmem na!ich tiskáren 16. století je textura !. 8 (M61). 
Zakladateli gda(ského knihtisku Konradu Baumgartenovi slou&ila b"hem 1498 (?) 
– 1499 je!t" jako písmo textové, ale po p'íchodu do Olomouce se roku 1501 objevuje 
v prvním vydání Institorisova díla Clippeus u& jen st'ídm" jako písmo vyzna#ovací. 
P'i druhém vydání roku 1502 u&ita nebyla32) a ani ji nenajdeme mezi materiálem p'e-
vezen$m do Vratislavi. O siln" utilitárním vztahu k písmov$m zásobám m%&e sv"d-
#it skute#nost, &e Baumgarten litery ,B‘ ,D‘ ,H‘ ,M‘ ,N‘ ,S‘ p'imíchal do své rotundy 
#. 8. Texturové ,M‘ je a& na pozvoln"j!í náb"h levého d'íku velmi podobné tému& 
písmenu z textury #. 5. Charakteristick$m rysem jsou té& dvoulineární majuskule ,S‘ 
(bez pilovitého okraje) a ,C‘ ,E‘ ,L‘ ,O‘ ,T‘ (s pilovit$m okrajem levého d'íku). Odsa-
zení lev$ch tah% p"ti posledn" jmenovan$ch majuskulí v!ak není tak markantní jako 
v textu'e #. 5. 
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5 x 8, 4 x 4

8/1 Baumgarten 
Konrad 1501 Olomouc V 5/38 bez 

diakritiky

Obr. 9 Textura #. 8/1
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Rotunda
povstala na rukopisn$ch vzorech vyvinut$ch z rané gotické minuskuly liturgick$ch 
a právnick$ch knih v Itálii, ji&ní Francii a +pan"lsku záv"ru 13. století. Rovnom"r-
n" tu#nou kresbou a dekorativností pon"kud p'ipomíná tak'ka paraleln" vzniklou 
texturu, av!ak na rozdíl od ní se vyzna#uje !ir!ími proporcemi písmového obrazu, 
umírn"n$m lomením a negotickou okrouhlostí. Tyto znaky zajistily rotund" lep!í 
#itelnost. Pon"vad& jednotlivá písmena byla velmi dob'e diferencována, tiskové 
rotundy se mohlo u&ívat i v mnohem men!ích písmov$ch stupních, ne&li dovolila 
textura. 
K charakteristick$m znak%m pat'í dvoub'í!kové ‚a‘ s pon"kud v"t!ím, vlasovou 
k'ivkou vykrou&en$m b'í!kem horním a men!ím b'í!kem spodním (u textury nao-
pak). Mezi jinak oblej!ími tvary v!ech ostatních minuskul práv" písmeno ,a‘ vyka-
zuje nejhranat"j!í kresbu. D'íky písmen jsou dole v"t!inou rovn" se'íznuty, pouze 
‚m‘ a ‚n‘ mají prav$ d'ík ukon#en n"kdy málo znateln$m ostr$m uhnutím doprava. 
Forma okrouhlého neboli obráceného ,r‘ se u&ívá tak jako v textu'e po kulat$ch lite-
rách (fortuna) nebo po literách s b'í!kem (impressor). Mimo to má funkci zkratky za 
latinskou spojku „et“ (&).
Pon"vad& se centrem gotické tiskové rotundy staly od 60. let 15. století Benátky, 
písmo bylo dlouho ozna#ováno jako „littera Veneta“.33) Na rozdíl od Itálie, v ní& její 
hegemonii pon"kud naru!ovala antikva, m"la rotunda charakter národního písma ve 
+pan"lsku. V anglick$ch tiskárnách naopak nikdy nezdomácn"la. B"hem 70. let p'i-
chází do Basileje a Lyonu. V N"mecku se poprvé objevuje roku 1472 zásluhou kolín-
ské dílny Johanna Koelhoffa st. V$znamn"j!ího postavení se jí ov!em dostalo a& 
po p'íchodu Erharda Ratdolta do Augsburku 1486.34) Jedním z posledních n"mec-
k$ch u&ivatel% rotundy jako&to textového písma byl lipsk$ tiska' Melchior Lotter 
st. Pou&il ji 1514 pro latinsko-#eskou u#ebnici Libellus grammatices, kterou napsal 
humanista Niccolo Perotti. Do Polska rotundu uvedl krakovsk$ tiska' n"meckého 
p%vodu Kaspar Straube snad roku 1473 a je!t" o 70 let pozd"ji toto písmo siln" frek-
ventovalo u Macieje Scharffenberga.35) Západní knihtisk v!ak ji& na po#átku 16. sto-
letí rotund" p'i'kl pouze vyzna#ovací funkce a nejpozd"ji p'ed polovinou století ji 
odvrhl úpln". Na její místo nastoupil !vabach.36)

Do )ech a na Moravu uvedli rotundu italského p%vodu cizí tiska'i. Do té doby 
zde nefi gurovala ani jako psané písmo, ale známá byla, zejména z importovan$ch 
rukopis% právnického zam"'ení. Její cizorodost v dob" vstupu zv$raz(uje fakt, &e 
p'eva&ujícím písmem domácích rukopis% byla bastarda, a to i na Morav", kde se tis-
ková rotunda stala do roku 1504 písmem monopolním.37) Mo&ná práv" tato okolnost 
spolu s &ánrov$m profi lem a nadnárodním jazykem text% podpo'ila v$voz morav-
ské tiskové produkce do zemí se siln"j!ím postavením tiskové rotundy (Rakous-
ko a Polsko). Jako první p'i!el Johann Alacraw (Vimperk 1484), pak Konrad Stahel 
a Matthias Preinlein (Brno od 1486).38) V olomouck$ch tiskárnách rotundu zastihne-
me na prahu 16. století u Konrada Baumgartena 1501 – 1502 a Libora Fürstenhaina 
1504. Z domácích tiska'% si ji poprvé osvojil alespo( nakrátko Mikulá! Bakalá' 1510 
– 1511. 
Bohemikální kni&ní produkce let 1501 – 1558 dosv"d#uje celkem 16 r%zn$ch 'ez% 
v 15 stupních, z nich& 10 pou&ívali tiska'i v Praze a v jin$ch #esk$ch i moravsk$ch 
m"stech. Zbytek byl majetkem benátského Petera Liechtensteina a norimbersk$ch 
'emeslník% realizujících zakázky pro #eské publikum (Jan Günther, Jobst a Chris-
toph Gutknechtové, Hieronymus Höltzel, Leonhard Milchtaler, Friedrich Peypus). 
V$roba se zjevn" nesm"la prodra&it, tak&e namísto módní a náro#n"j!í fraktury se 
tu b"hem 20. a& 40. let zhusta u&ila v$b"hová rotunda. P'edpokládan$ vliv Norim-
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berku na na!e tiska'e lze velmi dob'e dolo&it práv" infi ltrací rotundy. Propagátory 
Höltzelova písma se stali #e!tí tiska'i dvou programov$ch linií: první p'edstavoval 
od 1510 zmín"n$ katolík Bakalá', druhou reprezentovali od 1518 utrakvisté Mikulá! 
Klaudyán a Old'ich Velensk$ a krátce je!t" probratrsky orientovan$ Ji'ík +tyrsa. Na 
Peypusov" v$bav" postavil 1536 svou pra&skou &ivnost ze* Jan Had a na Pekkov" 
1540 Bartolom"j Netolick$, kter$ z plze(ské dílny získal ostatn" i jiné typografi c-
ké prost'edky. O norimberském p%vodu rotundy Jana Chocenského nebo Václava 
Oustského, jejich& vazeb s N"meckem jsme se dotkli ji& n"kolikrát, té& není t'eba 
pochybovat.
I kdy& je tedy rotunda v kontextu bohemikálního knihtisku první poloviny 16. sto-
letí zastoupena vy!!ím po#tem modifi kací ne&li písma gotická a novogotická, na 
rozdíl od textury u nás p'esv"d#iv" nezdomácn"la. Nejv$znamn"ji se udr&ela jen 
v rodin" Had%, která o ni dbala a& do 1558 (je-li práv" tento rok epilogem rotundy 
u nás, uká&e a& systematick$ pr%zkum mlad!ího období). Nes&ila se v!ak v%bec 
s probratrsky orientovan$m knihtiskem, a nadto ji nemálo dílen, v nich& fundus 
rozmno&ila, brzo opustilo. Po Bakalá'ovi to byl kup'íkladu Pavel Severin, +tyrsa 
a Netolick$. Také Günther, kter$ pracoval rotundou je!t" v Norimberku, ji do nové-
ho prost"jovského p%sobi!t" roku 1544 ji& nep'ivezl, pon"vad& obez'etn" vsadil na 
modern"j!í frakturu. Písmo nenajdeme té& u Jana Severina, Ond'eje Kube!e, Jana 
Koso'ského a dal!ích Pra&an%. 
Je tudí& z'ejmé, &e rotunda byla postupn" i u nás poci*ována jako materiál v$b"ho-
v$. Ptáme-li se po dal!ích eventuálních d%vodech nezájmu, leccos u tohoto písma 
italského p%vodu m%&e napov"d"t analogie s odmítav$m postojem k antikv", jak 
o tom bude je!t" 'e#. Mimo tyto ideové d%vody lze zatím pouze nazna#it také obtí&e 
technického rázu, které nutn" plynuly z nekompletnosti písmov$ch sad umíst"n$ch 
v )echách a které nutily jejich majitele svízeln" skládat abecedy z r%zn$ch, morfo-
logicky odli!n$ch zdroj%, odlit$ch na stejné ku&elce. Není jist" t'eba p'ipomínat, &e 
tato nekompletnost písmov$ch sad byla nejvá&n"j!ím d%vodem, pro# pra&ská a olo-
moucká diecéze zadávala v$robu pot'ebn$ch liturgik do ciziny. 
Dekorativnost majuskulí v"t!ích, málo diakritizovan$ch písmov$ch stup(% p'ed-
ur#ovala vyzna#ovací funkce. Kresebn" vyrovnané men!í stupn" v!ak byly v zahra-
ni#í úsp"!n" vyu&ívány pro sazbu p'edev!ím latinskojazy#n$ch naukov$ch text%. 
Tuto tendenci udr&ovali v Olomouci do 1504 je!t" Konrad Baumgarten a Libor Fürs-
tenhain, ale pozd"ji (1516 – 1536) se u nás pro sporadické vydávání latinsk$ch publi-
kací ustálil u& jen !vabach. )esk$ text sázen$ snad v )echách dokonale diakritizova-
nou rotundou byl nalezen pouze dvakrát, a to u tak'e#eného Tiska'e Cordova Líka'-
ství 1529 a 1536, kter$ na základ" explicitu v dosavadní odborné literatu'e fi guruje 
nep'ípadn" jako prachatick$ písa' Václav. Jist$ p%vab a neot'elost písmové kultury 
obou publikací tu nelze p'ehlédnout, i kdy& o realizátorovi vlastn" nic nevíme. 

Rotundu !. 1 je t'eba rozd"lit do dvou skupin. .ez skupiny A (M48), u&ité pro 
#eskou sazbu norimbersk$m Höltzelem, lze ozna#it za #ist$ s v$jimkou litery ,w‘ 
substituované pro #eské ú#ely spojením kulatého ,r‘ a ,v‘. Do )ech se v!ak toto pís-
mo b"hem první poloviny století nedostalo. Skupina B (M48) ohla!uje jist$ úpa-
dek rotundy frakturovou kresbou jednob'í!kového ,a‘ nebo dole za!pi#at"lého ,d‘. 
Nápadn" p%sobí té& hrotit" texturová modelace ,k‘. Zdobné majuskule ,P‘ a ,S‘ mají 
vylo&en" akciden#ní charakter. Tuto druhou variantu p'evzala po norimberském 
tiska'i Peypusovi rodina Had%, s ním sp'ízn"ná, a po letech ji roku 1546 zastihu-
jeme, arci v$pomocn" smíchanou s frakturov$mi literami, v Naogeorgov" Pamma-
chiovi ti!t"ném op"t v Norimberku u Christopha Gutknechta. Norimberské sady 
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A i B nebyly diakritizované. )eská písmena ,ú‘ ,&‘ zavedl v Praze roku 1536 pro svou 
pot'ebu a& Jan Had. Jeho nástupce Jan Kantor Had je bez roz!í'ení podr&el do 1558, 
kdy se jako z'ejm" poslední vlastník rotundy u nás tohoto písma vzdal.

10 x 14, 8 x 8

1A/1 Höltzel 
Hieronymus 1517 – 1518, 1520 Norimberk V 5/64 bez 

diakritiky

1B/2 Peypus Friedrich 1530 Norimberk V - bez 
diakritiky

1B/3 Had Jan 1536, 1538, 1541 – 1542 Praha V - ú $
1B/4 Kantor Had Jan 1545 – 1546, 1550, 1556 – 1558 Praha V - ú $

1B/5 Gutknecht 
Christoph 1546 Norimberk V - bez 

diakritiky

Nediakritizovaná rotunda !. 2 (ca. M94) je dal!ím tiskov$m materiálem norimber-
ské v$pomoci. Objevuje se 1518 a 1520 v Höltzelov" díln" a ve zna#n" vy#erpaném 
stavu také u Jobsta Gutknechta, kter$ si s v$robou Vokabulá'e ca. 1535 mnoho sta-
rostí ned"lal.

Obr. 10 Rotunda #. 1A/1

Obr. 11 Rotunda #. 1B/3
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7 x 11, 5 x 6

2/1 Höltzel 
Hieronymus 1518, 1520 Norimberk V 5/42 bez 

diakritiky

2/2 Gutknecht Jobst 1535 ca Norimberk V - bez 
diakritiky

Také zajímavá a tu#ná rotunda !. 3 (M60), siln" roz!í'ená v Augsburku, Basileji, 
+trasburku nebo Pa'í&i, cestu do domácích dílen nena!la a v kontextu jazykov" #es-
kého knihtisku ji poznáváme op"t jen v norimbersk$ch publikacích pro #eské pub-
likum. Svislé d'íky v!ech majuskulí krom" ,C‘ ,E‘ ,G‘ ,T‘ ,X‘ ,Y‘ a ,Z‘ má p'izdobeny 
drobn$mi há#ky, které zvy!ovaly její atraktivnost.

Obr. 12 Rotunda #. 2/2
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7 x 10, 5 x 6

3/1 Peypus Friedrich 1530 Norimberk V - bez 
diakritiky

3/2 Oustsk$ Václav 1537 Norimberk V - bez 
diakritiky

3/3 Milchtaler 
Leonhard 1538, 1540 Norimberk V - !

3/4 Günther Jan 1542 – 1543 Norimberk V 5/42 n# w#

Rotunda !. 4 (M98) byla pro svou eleganci vcelku oblíben$m písmem liturgick$ch 
knih produkovan$ch italsk$mi dílnami. K vyzna#ovací funkci ji 1506 v tak'e#ené 
Bibli benátské pou&il proto i Peter Liechtenstein. Zatímco ob" bastardy, textová 
a vyzna#ovací, mu byly do Benátek p'ivezeny z Prahy u& diakritizované, italská 
rotunda dopln"na akcenty nebyla, pon"vad& u krátk$ch #esk$ch záhlavov$ch sig-
nál% se to nevyplatilo a latinsk$ explicit dodate#nou úpravu ne&ádal.

6 x 10, 4 x 5

4/1 Liechtenstein 
Peter 1506 Benátky V 5/38 bez 

diakritiky

Rotunda !. 5A (M722) je z'ejm" sm"sice n"kolika abeced odlit$ch na stejné písmové 
ku&elce, jak vidíme kup'íkladu na 'ezu ,N‘ souhlasícím s rotundou #. 8. Minuskuly 
jsou p'íkladn" zakulacené a lev$ d'ík v"t!iny majuskulí má zubovit$ okraj. I kdy& 
byl majitelem Simprecht Froschauer, v díln" jeho cury!sk$ch p'íbuzn$ch se toto pís-
mo nenacházelo. Na n"kter$ch mikulovsk$ch tiscích b"hem 1526 – 1527 jsou jím 
provedeny zhruba dva t'i titulky kapitol. Snad se proto m%&eme domnívat, &e po#et 
hranolk% ur#en$ch k sazb" byl nevelk$.
Jiné písmo t$ch& rozm"r%, ale odli!ného 'ezu p'edstavuje rotunda !. 5B (M18A). 
Neznám$ Tiska' Cordova Líka'ství, d'íve ozna#ovan$ jako prachatick$ písa' Václav, 
ho ur#il k vyzna#ování. Syt$ písmov$ obraz nápadn" kontrastuje s vlasovou mode-
lací n"kter$ch spodních dota&nic, jak ukazuje ,z‘ nebo pod ú#a'ím doprava zahnuté 
,y‘. N"které majuskule mají okraj levého d'íku op"t p'izdoben pilovitou linií.

Obr. 13 Rotunda #. 3/1

Obr. 14 Rotunda #. 4/1
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6 x 8, 5 x 5

5A/1 Froschauer 
Simprecht 1526 – 1527 Mikulov V - bez diakritiky

5B/2 Tiska' Cordova 
Líka'ství 1529, 1536 Norimberk? 

Praha? V - bez diakritiky

Kresebn" p'íbuzná je rotunda !. 6 (M18), která pat'í spolu s rotundou #. 10 k nejroz-
!í'en"j!ím 'ez%m v )echách. Sv$mi tvary tenduje k písmu brn"nsk$ch prvotiska'% 
Konrada Stahela a Matthiase Preinleina 1486 – 1499, ozna#ovanému jako „v"t!í“.39) 
Dokonce se shoduje i písmová v$!ka, av!ak pom$!let na to, &e Mikulá! Bakalá' 
p'i!el 1510 k p'ím$m odlitk%m brn"nsk$ch matric, p'evezen$ch do Prahy u& n"kdy 

Obr. 15 Rotunda 
#. 5A/1

Obr. 16 Rotunda 
#. 5B/2
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v dob" Martina z Ti!nova, by nebylo p'ípadné. Zamezují tomu hned drobné odli!-
nosti písmen ,B‘ ,D‘ ,K‘ ,P‘ ,R‘. Jeliko& tuto rotundu b"hem 1506 – 1518 u&íval vcelku 
nep'etr&it" pro latinskou i #eskou sazbu Hieronymus Höltzel, spí!e se lze domnívat, 
&e kolega Bakalá' podlehl jeho vzoru. Od n"ho po #ty'ech létech v pom"rn" opo-
t'ebovaném stavu p'e!la rotunda do Prahy k Mikulá!i Koná#ovi a spolu s ostatním 
vybavením, které z jeho dílny p'e&ilo, ji i s diakritikou p'evzal 1542 Jan Chocensk$ 
(n"jaké zbytky v!ak musely v Plzni z%stat, pon"vad& Tomá! Bakalá' s nimi pracoval 
je!t" 1532). V tuté& dobu jako Koná# disponoval nep"kn$m konglomerátem Pavel 
Severin. Objevíme zde bastardní ,M‘ a ,W‘ neznámého p%vodu nebo zbytn"lé ,A‘, 
které do abecedy asi také nepat'í. Dvacet 'ádk% této Severinovy sazby m"'í neu-
v"'iteln$ch 163 mm (u Höltzela jen 140), co& m%&e b$t, pokud ne!lo o písmo odlité 
na v"t!í ku&elce, dal!í d%kaz pou&ívání mezi'ádkov$ch prolo&ek. Mlad!í Du!íkova 
sada z Litom"'ic 1542 se li!í od „v"t!í“ brn"nské rotundy okrouhlej!í kresbou pís-
men ,w‘ ,R‘. 

Obr. 17 Rotunda #. 6/3
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5 x 8, 4 x 4

6/1 Höltzel 
Hieronymus 1506 – 1518 Norimberk V 5/34, 20/140 bez diakritiky

6/2 Bakalá' Mikulá! 1510 – 1511 Plze( V 5/34, 20/140 bez diakritiky
6/3 Koná# Mikulá! 1514 – 1528 Praha V 5/34 ú ! % & *
6/4 Severin Pavel 1521 – 1522 Praha V 5/40, 20/163 +
6/5 Bakalá' Tomá! 1532 Plze( V 5/34, 20/140 bez diakritiky
6/6 Du!ík Ond'ej 1542 Litom"'ice V 5/34 $
6/7 Chocensk$ Jan 1542 – 1544 Praha V - á ! & $
6/8 Kantor Had Jan 1556 ca Praha V - á ! & $

Rotunda !. 7 (M18 a M92) slou&ila Konradu Baumgartenovi 1501 jako písmo pro 
sazbu latinského textu, a nepot'ebovala tudí& diakritiku. Sazba byla s ohledem na 
interlineární glosy v"t!inou prostrkaná (5/60). Mezi'ádkové prolo&ky nem"la pou-
ze v explicitu Mancinellovy Gramatiky (5/30). Tato rotunda p'edstavuje „spárova-
nou“ sm"s dvou písmov$ch sad, odlit$ch na stejn" velké písmové ku&elce. Sada M18 
byla nepatrn" v"t!í ne&li sada M92. Ob" abecedy se v!ak neli!ily pouze rozm"rem. 
Nejednotnost 'ezu vidíme kup'íkladu na rozdílném ,M‘ – v první sad" je podsadité 
a v druhé naopak u&!í a se dv"ma kolm$mi st'edov$mi d'íky. V abeced" se vysky-
tují té& dv" verze ,S‘. Jedna má kolmá b'evna p'íslu!ná verzi M18 a druhá je s perlou 
pat'ící k M92. To v!echno jsou znaky dvou brn"nsk$ch rotund u&ívan$ch Konradem 
Stahelem a Matthiasem Preinleinem 1486 – 1499. Kdy& brn"nská dílna z neznám$ch 
p'í#in skon#ila, Preinlein se s „men!í“ i „v"t!í“ rotundou p'esunul vzáp"tí do Olo-
mouce, kde b"hem 1499 vytiskl je!t" latinské traktáty Johanna Fabriho a Johanna 
Schramma. N"kdy v této dob" a mo&ná, &e p'i#in"ním olomoucké kapituly, ob" smí-
!ená písma i s trochou ostatního vybavení p'e!la na Konrada Baumgartena, kter$ 
#ást fundu roku 1503 vyvezl do Vratislavi.
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5 x 8, 4 x 4

7/1 Baumgarten Konrad 1501 Olomouc T 5/30, 5/60 
s prostrkáním bez diakritiky

Rotunda !. 8 (M60 a M61) p'edstavuje té& „spárovanou“ písmovou sadu, v ní& v"t-
!ina liter pat'í snad k okrouhlej!í verzi M60 s v$jimkou texturov$ch ,B‘ ,D‘ ,H‘ ,M‘ 
,N‘ ,S‘ z verze M61. Vedle star!ího dvoulineárního ,S‘ se uplatnila i varianta s perlou. 
Pro svislé d'íky n"kter$ch majuskulí jsou charakteristické p'ízdoby v podob" drob-
n$ch há#k%. Nediakritizovaná sada rotundy #. 8 byla stejn" jako p'ede!lá rotunda 
vázána tedy jen na latinské texty vydávané v Olomouci. Hojn" frekventovala b"hem 

Obr. 18 Rotunda #. 7/1

Obr. 19 Rotunda #. 8/1
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1500 – 1502 u Konrada Baumgartena, kter$ ji do Vratislavi nevzal, a roku 1504 u jeho 
nástupce (b$valého tovary!e?) Libora Fürstenhaina.

5 x 8, 4 x 4
8/1 Baumgarten Konrad 1500 – 1502 Olomouc V 5/38 bez diakritiky
8/2 Fürstenhain Libor 1504 Olomouc V 5/38 bez diakritiky

Rotundou !. 9 (M88), která m"la u& sv%j zenit dávno za sebou, sázel Christoph 
Gutknecht nadpisy #eského p'ekladu Naogeorgova Pammachia. Toto staré nedia-
kritizované norimberské písmo p'evzal v té&e dob" 1546 – 1547 Václav Oustsk$ do 
Mladé Boleslavi. Jméno wittemberského tiska'e Josefa Kluga na jednom ze zdej-
!ích leták%, nazvaném V"#ného Bozoského [!] majestátu deklarací, je Oustského 
podvrh, nebo* Klug tuto rotundu nikdy nevlastnil.

5 x 8, 4 x 4
9/1 Gutknecht Christoph 1546 Norimberk V - bez diakritiky
9/2 Oustsk$ Václav [1546 – 1547] Ml. Boleslav V - bez diakritiky

P"kná kulatá a kresebn" vyrovnaná rotunda !. 10 (M94), její& p%vod sahá a& k Erhardu 
Ratdoltovi do Augsburgu 1486,40) je druh$m nejroz!í'en"j!ím 'ezem tohoto gotického 
písma u nás. Siln" frekventovala v Norimberku. Jako textové i vyzna#ovací písmo ji 
pou&íval Höltzel, kter$ sv%j vliv uplatnil 1518 na Klaudyána. Mladoboleslavská sada 

Obr. 20 Rotunda #. 9/1
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pak p'e!la o rok pozd"ji na Velenského a za dal!í rok ke +tyrsovi. Ten ji sice nad"jn" 
opat'il hojnou diakritikou, ale po jednom pou&ití od ní odstoupil. Tato provenien#ní 
linie je tedy vymezena pouze léty 1518 – 1521. Druhá linie po#íná 1526 u plze(ského 
tiska'e Pekka, n"kdej!ího vyu#ence z Norimberku, a sm"'uje p'es jeho pomocníka 
a nástupce Tomá!e Bakalá'e do Prahy k Netolickému, kter$ ur#itou #ást p%vodní Pek-
kovy dílny získal. Poslední vyu&ití této nediakritizované sady je datováno 1543.

4 x 6, 3 x 4
10/1 Höltzel Hieronymus 1518, 1520 Norimberk VT 5/30 á %
10/2 Klaudyán Mikulá! 1518 – 1519 Ml. Boleslav V 5/30 !
10/3 Velensk$ Old'ich 1519 – 1521 B"lá/B. V 5/30 ! - í & m# n#
10/4 +tyrsa Ji'í 1521 Ml. Boleslav V - ! & $ n# t# w# 
10/5 Pekk Jan 1526 – 1529, 1531 Plze( V 5/35 $
10/6 Bakalá' Tomá! 1532 – 1533 Plze( V - bez diakritiky
10/7 Netolick$ Bartolom"j 1540, 1543 Praha V 5/30 bez diakritiky

Rotunda !. 11 (M91-I) tak'e#eného Tiska'e Cordova Líka'ství, d'íve ozna#ované-
ho jako prachatick$ písa' Václav, p'edstavuje prozatím záhadu. Je to písmo cha-
rakteristické spí!e pro Lyon, Basilej, Benátky #i Krakov ne&li pro N"mecko a )echy. 
Roku 1529 a 1536, kdy vy!la ob" #eská dílka, ji kup'íkladu v Krakov" u&íval Florian 
Ungler a pak vdova. V obou dílkách slou&í pro #e!tinu zcela ojedin"le jako písmo 
textové, a nadto hojn" diakritizované. U mlad!ího tisku jsou há#kem zohledn"ny 
dokonce skupiny ,b"‘ ,d"‘,z"‘ (= &e), a to v%bec poprvé i s majuskulemi ,B"‘ ,D"‘ 
,Z"‘ (= -e). Patrn" z d%vodu nedostate#nosti literek je do abecedy p'imícháno té& 
!vabachové ,M‘.

Obr. 21 Rotunda #. 10/3
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4 x 6, 2 x 3

11/1 Tiska' Cordova 
Líka'ství 1529, 1536 Norimberk? 

Praha? T 20/91
1529: á é ! % & * $; 1536 
nov": b# B# d# D# m# 
n# t# w# z# Z# 

Písmena ,B‘ ,E‘ ,F‘ rotundy !. 12 (M38) mají blízko k textu'e, zatímco ,M‘ je charak-
teristicky kulaté. Tento druh u&íval v Olomouci 1501 Konrad Baumgarten jen pro 
textovou sazbu odpustkov$ch list%. Pak písmo, nebo spí!e matrice odvezl roku 1503 
do Vratislavi, kde díky jinak nastavenému licímu instrumentu vznikly nové literky 
s men!í ku&elkou, a tudí& s odli!n$m rozm"rem sazby (20/84). 

Obr. 22 Rotunda #. 11/1

Obr. 23 Rotunda #. 12/1
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3 x 5, 2 x 3
12/1 Baumgarten Konrad 1501 Olomouc T 20/88 bez diakritiky

Rotunda !. 13 (ca. M59A nebo ca. M71) pat'ila k málo roz!í'en$m a t"&ko identifi -
kovateln$m. Je t"sná a vyjma jednodu!e proveden$ch majuskulí !patn" #itelná. Toto 
textové písmo zachycujeme jednorázov" pouze v Olomouci 1504 u vandrovního tis-
ka'e Fürstenhaina, jeho& p'edchozí p%sobi!t" neznáme.

3 x 5, 2 x 3
13/1 Fürstenhain Libor 1504 Olomouc T 20/90 bez diakritiky

Tu#ná a dob'e #itelná rotunda !. 14 (M99) plnila funkci textového písma v mnoha 
evropsk$ch dílnách, mimo jiné stabiln" u Höltzela, kter$ s ní na #eskou objednávku 

Obr. 24 Rotunda #. 13/1
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roku 1509 vyzna#oval nadpisy Tocklerovy minuce, roku 1511 sázel latinskou bra-
trskou Apologii Sacrae scripturae a 1518 latinskou #ást trojjazy#n$ch Catonov$ch 
pr%pov"dí. 

3 x 5, 2 x 3

14/1 Höltzel Hieronymus 1509, 1511, 
1518 Norimberk VT 20/79 bez diakritiky

Jednorázového vyu&ití v kontextu bohemikálního knihtisku se do#kal té& nejmen!í 
stupe( rotundy !. 15 (ca. M49), roz!í'en$ v Lyonu, Basileji, Benátkách #i po N"mec-

ku. Jedním z tamních majitel% byl 
op"t Höltzel. Tak jako mnohokráte 
pro n"meck$ trh s ní roku 1518 vysá-
zel na #eskou objednávku latinsk$ 
text pozdn" st'edov"kého Lucidá'e.

2 x 3, 1 x 2
15/1 Höltzel Hieronymus 1518 Norimberk VT 20/67 bez diakritiky

Obr. 25 Rotunda #. 14/1

Obr. 26 Rotunda #. 15/1



P E T R  V O I T

(132)

Bastarda
vznikla ve 14. století na p'echodu mezi pravideln$mi a strnul$mi formami gotick$mi 
a voln"j!ím, umírn"n" lomen$m písmem novogotick$m. Pon"vad& mísí r%znorodé 
stylové prvky, byla metaforicky ozna#ena za „mén"cennou“. Písmov$ obraz v!ak 
p%sobí dekorativn", zdrobn"le a vzdu!n". K obecn"j!ím rys%m pat'í jednob'í!kové 
minuskulní ‚a‘ naho'e v"t!inou je!t" za!pi#at"né, dvoub'í!ková konstrukce ‚b‘ (p'ipo-
mínající majuskulní formu) a ost'e sbíhající d'íky ‚f‘ a ostrého ‚s‘. N"mecká regionální 
verze bastardy sehrála velkou roli p'i konstrukci !vabachu a pozd"ji té& fraktury.
A#koli spolu s texturou pat'ila v N"mecku k nejstar!ím tiskov$m písm%m, u&it$m 
ji& v 50. letech 15. století Johannem Gutenbergem pro sazbu latinsk$ch odpustko-
v$ch list%, prosadila se a& b"hem druhé poloviny 70. let v Pa'í&i a o desetiletí poz-
d"ji v Lyonu. Napodobovala gotickou psanou polokurzivu „lettre bâtarde“ a písmo-
v$ obraz v!ech minuskulí se blí&il textu'e. Bastarda pak zdomácn"la jen v zemích 
severn" od Alp, kde zaznamenáváme n"kolik v$razn$ch národních modifi kací. 
Z Francie pronikla do Anglie, Belgie, Nizozemí a znovu do N"mecka. Zde je mohut-
n$ nástup pod vlivem „lettre bâtarde“ z'eteln$ u sazby jazykov" n"mecké literatury 
a& na samém konci 15. století. Jedna z variant se dle v$skytu naz$vá hornor$nská 
bastarda, kterou charakterizují smy#kovitá zakon#ení horních d'ík% minuskulí ‚b‘ 
‚d‘ ‚h‘ ‚l‘. N"které prvky hornor$nského písmového obrazu p'evzal !vabach #. 3B 
(nap'íklad charakteristicky !iroké ,D‘, dvoutahové ,H‘ nebo koncov$ tah okrouhlé-
ho ‚S‘ spojen$ s lev$m obloukem). Jinou charakteristickou skupinu tvo'í mnohem 
v$razn"j!í a klidn"j!í wittenberská bastarda z po#átku 16. století. Vyzna#uje se zají-
mav" zubovitou kresbou ,Z‘ a zejména mimo'ádn" krátk$mi dota&nicemi okrouh-
l$ch písmen ‚b‘ ,d‘ ‚p‘ ‚q‘. Tyto rysy, viditelné na Koná#ov" a Wolffov" bastard" #. 5, ji 
siln" sbli&ují s rotundou. Pon"vad& bastarda byla v!ude u&ívána v$hradn" pro saz-
bu text% v národních jazycích, neujala se v%bec na území Polska. Zde první souvislé 
polskojazy#né texty rozmno&ované knihtiskem p'icházejí opo&d"n" a& roku 1522, 
kdy v!ak tamní dílny Floriana Unglera #i Hieronima Wietora po#ala opanovávat ji& 
písma modern"j!í, toti& !vabach a fraktura. 
Zcela odli!nou situaci zaznamenáváme v )echách.41) Zde se lomená bastarda vysky-
tovala zhruba od po#átku 15. století jako rukopisné písmo nahrazující v jazykov" 
#eské nábo&enské literatu'e texturu. U v"domí konzervativnosti domácí #tená'ské 
obce a ve snaze maximáln" p'ipodobnit ti!t"nou knihu artefaktu rukopisnému tuto 
vcelku specifi ckou konvenci podr&eli i nejstar!í tiska'i a dle n"kolika domácích kre-
sebn" odli!n$ch písemn$ch p'edloh pravd"podobn" sami po'ídili patrice,42) matri-
ce43) i lité hranolky tiskov$ch písmen. Písmolijeck$ proces si p'itom u dota&nic ,d‘ 
g‘ ,h‘ ,p‘ vy&ádal nutná zjednodu!ení. Nezku!enost tv%rc% také ovlivnila typogra-
fi ckou kvalitu saze#ského materiálu, kter$ se brzy opot'ebovával a mohl b$t u&íván 
jen krátkodob". Proto ka&dá nov" vzniklá písmová sada byla po'izována z nov$ch 
patric, a vykazuje tak 'adu kresebn$ch odchylek. 
V )echách se tisková bastarda poprvé objevila roku 1476 jako textové písmo nej-
star!ího známého díla plze(ského Tiska'e Arno!tov$ch Statut. Na Morav", kde byla 
situace odli!ná, ji zastihujeme mnohem pozd"ji, a& mezi léty 1500 – 1502 díky olo-
mouckému Konradu Baumgartenovi, a to v importované podob". Zde také tento 
vandrovní tiska', pou#en$ nedávnou pracovní etapou v Gda(sku, v%bec poprvé 
u nás doplnil textovou bastardu dv"ma stupni vyzna#ovací rotundy. Naopak p%vo-
dem #eská bastarda od sv$ch po#átk% 1476 a& do roku 1506 &ádn$ vyzna#ovací pan-
dán nem"la. Ka&dá tiskárna si svépomocn" odlila v&dy jen jeden písmov$ stupe( 
a jakkoli byl kresebn" specifi ck$, my!lenky na vizualizaci sazby prost'ednictvím 
zm"ny písma byly zcela nep'ípadné. Jedinou cestou jak dosáhnout jisté vyzna#ovací 
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variability bylo po'ízení individuálního nápisového !to#ku. Tuto praxi k nám vnesl 
1497 – 1498 Tiska' Pra&ské bible. Bastarda se od té doby v titulní xylografi i dr&ela a& 
do roku 1521 (Peter Liechtenstein, Mikulá! Koná#, Pavel Severin) a Alexandr Oujez-
deck$ ji pou&il je!t" 1536. Nedostate#nost písmového fundu touto náhra&kou ov!em 
potla#ena nebyla, tak&e estetická úrove( domácích prvotisk%, jakkoli sázen$ch 
národním jazykem, se propadla hluboko pod zahrani#ní pr%m"r. Mnohem vá&n"j!í 
v!ak bylo, &e podvazovala v$pov"dní hodnotu textu a nep'ispívala ke zdokonalo-
vání #tená'ské recepce. Velmi dob'e to vidíme na opo&d"ném vstupu marginálií, pro 
jejich& sazbu u nás neexistoval odpovídající písmov$ stupe( a tomu jedinému, kter$ 
tiskárny vlastnily, zase bránila !etrnost 'emeslník%.
Na po#átku 'emesla lze jist" hledat d%vod této v!ednosti v poutu s písmovou kultu-
rou domácích rukopis% a v neschopnosti písma'sky a písmolijecky podpo'it eman-
cipaci ti!t"né knihy. Dekorativn" prolamovaná bastarda toti& men!í stupn" nezvlád-
la a standardn" klidn"j!í tahy jin$ch písem nesnesla. Chudost saze#ského materiálu 
nepramenila v!ak jen z morfologick$ch limit%, n$br& i ze slabého ekonomického 
zaji!t"ní &ivností. Nesnáz znovu prolomil a& benátsk$ Peter Liechtenstein, kdy& 
záhlaví a explicit Bible benátské, její& text byl reprodukován tradi#ní bastardou, 
vysázel rotundou italského typu. U nás tuto praxi op"toval pozd"ji Tiska' Pra&ské 
bible. Textovou bastardu Nového zákona 1513 doplnil o záhlaví sázená vyzna#o-
vací texturou a na t'ech místech z'ejm" pokusn" sáhl po vyzna#ovacím !vabachu 
v sumariích. Tuté& kombinaci t'í písmov$ch sad pou&il je!t" roku 1515 u dvou vydá-
ní artikulí. Co bylo 'e#eno o nesnadném soub"hu textové bastardy s vyzna#ovacím 
pandánem, platí samoz'ejm" i pro kni&ní dekor a ilustraci. Iniciály byly v sazb" bu, 
vynechávány, anebo s v$jimkou beletristické Kroniky trojánské za'azeny jen do !esti 
nást"nn$ch minucí Tiska'e Pra&ské bible a Tiska'e Korandy a& b"hem 90. let. Ilu-
stra#ní aparát umíst"n$ do kresebn" nervózní bastardy vy&adoval tvrdou, ale p'i-
tom jednoduchou lineární 'ezbu. 

Jako geneticky nejstar!í písmo #esk$ch postinkunábulí p'ichází bastarda !. 1 (M24) 
z dílny Tiska'e Pra&ské bible. Její u&ivatel ji v pr%b"hu dlouhého období n"kolikrát 
obnovoval. Vidíme to kup'íkladu na rozdílné kresb" ,y‘ ,M‘ ,S‘ v Bibli 1488 a ve Fici-
novi ca. 1501 – 1506, kde mimo to ke dv"ma star!ím 'ez%m ,O‘ p'ibyl t'etí, okrouh-
lej!í. Z patric, které byly nov" k dispozici, vznikly matrice pro písmo Liechtensteino-
vy Benátské bible 1506. Oproti star!í verzi se li!í spodní dota&nicí ,$‘, její& serifové 
zakon#ení sm"'ovalo od 1488 doleva, zatímco 1506 doprava. Liechtensteinova bas-
tarda se r%zní té& v n"kter$ch #ástech kresby ,A‘ ,D‘ ,H‘ ,L‘ ,M‘. Jiné je té& minuskulní 
,b‘, které má jak dvoub'í!kovou, tak u& jednob'í!kovou podobu. Rozd"lovník tvo'í 
!ikmá vlasová #árka. 
Po ukon#ení benátské mise písmo zastihujeme op"t v Praze, ale nikoli u Tiska'e 
Pra&ské bible. Ten do 1515 toti& pracoval sv$m p%vodním repertoárem, dopl(o-
van$m ojedin"le zbytky po Martinu z Ti!nova (ergo po pra&ském Tiska'i -altá'e 
1487),44) jak vidíme na ,K‘ s rotundov" zdvojen$mi d'íky v Novém zákon" 1513. 
Benátské písmo se objevilo po #ase a& u Pavla Severina 1520. Dokazují to p'inejmen-
!ím majuskule ,D‘ ,O‘ ,S‘ ,W‘, minuskule ,g‘ ,y‘ ,$‘, sp'e&ka ,ij‘ a koneckonc% i toto&-
ná, hojn"j!í diakritika. K písmové sad" byl opat'en nov$, zdvojen$ diviz a n"kolik 
'ezem odli!n$ch písmen, nap'íklad v po'adí #tvrté ,O‘ a ,W‘ neznámého p%vodu, 
nebo ,L‘ od Martina z Ti!nova, p%vodn" pat'ící k brn"nské „v"t!í“ rotundové abe-
ced" M18. Kompletní sada, odlitá z'ejm" málo kvalitní lite'inou, je v!ak z'eteln" 
zhrublá a n"která vlasová zakon#ení chobot% ,K‘ ,L‘ ,M‘ ,P‘ ,R‘ oproti prvotiskové 
verzi zmizela úpln". 
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Roku 1521 p'ed tiskem Luthero-
va sborníku do!lo k dal!í rekon-
strukci Severinovy písmové sady. 
P'ibylo staré u&!í bastardní ,O‘ 
a sp'e&ka ,ij‘, zcela nov" p'i-
!lo bastardní ,Q‘ z -altá'e 1487 
a kup'íkladu písmena ,u‘ ,Y‘ byla 
nov" odlita s drobn$mi odli!nost-
mi. Naopak v$razn"j!í p'íklon 
k rotund" dokládá ,D‘ se dv"ma 
!ikm$mi b'evny, zastoupené u& 
d'íve v Kutnohorské bibli Martina 
z Ti!nova. Mimo to se v textu ve 
v"t!í mí'e objevilo znovu rotun-
dové ,K‘ jako náhrada za bastard-
ní (tato substituce je ostatn" patr-
ná u& 1513), av!ak 1522 fungují 
oba 'ezy spole#n" vedle sebe. Sou-
#ástí rekonstrukce bylo obohacení 
bastardy plnou rubrikou ve tvaru 
obráceného D. Zm"ny v písmo-
vém fundu se projevily, jak u& 
bylo 'e#eno, na Lutherov" trojdíl-
ném sborníku 1521. Pon"vad& se 
sborník od p'edcházejících i násle-
dujících prací li!í absencí kvantity 
samohlásek, je mo&no uva&ovat, 
&e v této dob" byla Severinova díl-
na posílena nov$m pomocníkem 
(saze#em) se specifi cky zamíta-
v$m postojem k dlou&ení. 
S touto tu!enou personální zm"-
nou zajímav" souvisí i dal!í osud 
p%vodní #eské tiskové bastardy. 
V lednu 1522 vychází Náprava od 
Martina -ateckého, v ní& se toto 
staré písmo objevilo pouze jako 
vyzna#ovací na druhém 'ádku 
titulu. Poté v kv"tnu 1522 p'ichází 
je!t" u Chel#ického Kníhy v$kla-
duov spasitedln$ch. Bastardou 
sázen$ text tu v!ak znamenal nevy-
hnuteln$ a s ohledem na stá'í díla 
té& pon"kud nostalgick$ epilog. 
Nic na tom nezm"nil ani Alexandr 
Oujezdeck$, kdy& je!t" roku 1536 
u&il bastardou 'ezan$ xylografi c-
k$ !to#ek v"cného názvu „Prawa 
M"stská“. Odstran"ním bastardy 
padl jeden z pilí'% pozdn" gotické 
typografi e a ná! národn"jazy#n$ 
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knihtisk se otev'el !vabachu. I tak 
je z'ejmé, &e v )echách pilí' fun-
goval ze v!ech zaalpsk$ch zemí 
nejdéle. 

5 x 5, 3 x 3

1/1 Tiska' Pra&ské bible 1488 
– 1515 Praha T

20/103 – 105, 
113, 115 (1488 
– 1500)
20/112 – 113, 
115 (1501 – 1515)

! % & " * $ d# m# (1488 
– 1515) 
od 1495 p'ibylo á é 
ú, d%sledn"ji v!ak 
a& od 1503

1/2 Liechtenstein Peter 1506 Benátky T 20/101 á é ú , % & * $ 'ídce 
m#

1/3 Severin Pavel 1520 
– 1522 Praha T 20/112 – 113 á é ú , ! % & * $

Také dal!í dv" písmové sady, které do této kapitoly 'adíme, p'edstavují materiál veskr-
ze mixtní. Bastarda !. 2 (ca. M24 a ca. M79H) je toti& z poloviny tvo'ena !vabachov$mi 
typy. +vabach svou !pi#atostí odkazuje spí!e k men!í Liechtensteinov" verzi 1506 ne&li 
k písmu Tiska'e Korandy nebo Koná#e a Wolffa 1507 – 1511. Nále&itosti !vabachu mají 
pouze v!echny minuskule s v$jimkou ,h‘, jeho& horní dota&nice není kolmá, n$br& 
se smy#kou. Z majuskulí je !vabachové ,G‘ ,W‘ a ,M‘ (ca. M79H), toto&né s literou 
v Moravov" !vabachu #. 1. Ostatní velká písmena v!ak mají blízko k bastardám plze(-
ského Tiska'e Statut Arno!ta z Pardubic (,A‘ ,J‘ ,P‘ ,S‘ ,T‘ ,Y‘ ,Z‘) a pra&ského Tiska'e 

Obr. 27 Bastarda #. 1/1
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Pra&ské bible (,D‘ ,F‘ ,O‘ ,R‘). Tato kresebná divergence, tíhnoucí u velk$ch písmen 
po'ád je!t" k programové dekorativnosti (ca. M24), sv"d#í o tom, &e sada vznikla op"t 
kopírováním nejen mlad!ích, ale i star!ích vzor%, pomocí nich& cht"l tv%rce vyhov"t 
jisté rigidnosti, na ní& byl #esk$ #tená' uvykl$. Konzervativní p'ístup potvrzuje také 
nízk$ v$skyt diakritizovan$ch hlásek ,#‘ ,&‘. A#koli se kresebn" stabilizovan$ !vabach 
n"meckého p%vodu bez problém% ujal u Tiska'e Korandy od 1492, u Mikulá!e Baka-
lá'e (1498), Pavla Olivetského (1504?), u Mikulá!e Koná#e (1507) a Tiska'e Pra&ské 
bible (1513), domácí písma'ská tradice povstávala tápav". Z hlediska typografi ckého 
v$voje jde tedy o v$tvor neproduktivní, ale nutn" p'echodov$. Písmo je dolo&eno jen 
1516 u Tiska'e II -ateckého minuce na 1517, kter$ byl Kamilem Boldanem ztoto&n"n 
s novom"stsk$m tiska'em Mikulá!em.45)

4 x 6, 2 x 3

2/1 Tiska' II -ateckého 
minuce na 1517 1516 Praha T 20/92 ! $

Men!í stupe( má Liechtensteinova tenká a vzdu!ná bastarda !. 3 (ca. M24B). Na rozdíl 
od p'edchozí v"t!í bastardy, jí& byl vedle Bible benátské 1506 sázen i text dvou drob-
n$ch traktát%, se vyskytla pouze v Bibli, a to p'i sumariích. Domácímu #tená'i vychá-
zela vst'íc diakritizovan$mi vokály a hláskou ,&‘. Op"t tu v!ak nejde o sadu #isté #eské 
bastardy, ale o konglomerát s rotundou, obdobn$ pra&skému i kutnohorskému pís-
mu Martina z Ti!nova. Kresba Liechtensteinov$ch písmen (nikoli písmová v$!ka) se 
s brn"nskou „velkou“ (M18) i „malou“ rotundou (M92) shoduje u ,B‘ ,K‘ ,N‘ ,Y‘, pouze 
s „malou“ u ,E‘ ,G‘ ,J‘ ,S‘ a s „velkou“ u ,T‘. Rotundov$ charakter, blízk$ v n"kter$ch 
p'ípadech vimperskému Alacrawovi, mají kup'íkladu té& ,A‘ ,C‘. S písmem -altá'e 

Obr. 28 Bastarda #. 2/1
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1487 se shoduje kresba ,S‘ ,W‘, s Kutnohorskou biblí ,K‘ ,S‘ u textového a ,B‘ ,G‘ ,J‘ 
,Y‘ a okrouhlé ,P‘ u vyzna#ovacího písma. Typicky bastardn" vyhlí&ejí pouze ,M‘ ,W‘ 
,Z‘ a písmeno ,P‘ s chobotem, které jako jediné má té& Tiska' Pra&ské bible. Minusku-
le s v$jimkou dvoub'í!kového ,b‘ a smy#kového ,h‘ tendují u& ke !vabachu známém 
od 1492 v podání Tiska'e Korandy. Tato men!í Liechtensteinova bastarda, by* vznikla 
nepochybn" v Praze, je tedy na rukopisn$ch domácích p'edlohách závislá u& minimál-
n" a spí!e se ohlí&í po vzorech tiskov$ch. Její dal!í osud po roce 1506 není znám.

3 x 5, 2 x 3
3/1 Liechtenstein Peter 1506 Benátky V 5/25 á é ú , $

Bastardu !. 4 (M79I) u&íval Konrad Baumgarten v Olomouci b"hem 1500 – 1502 
a pak ji odvezl do Vratislavi. Na obou místech slou&ila pro sazbu latinsk$ch text%. 

Je op"t z poloviny !vabachová, tak 
jako p'ede!lá verze. Navzdory tomu 
p'edstavuje nejstar!í u nás fungují-
cí bastardu zahrani#ního p%vodu. 
U& Franti!ek Muzika si toti& krátce 
pov!iml, &e jde o n"meckou modifi -
kaci francouzské „lettre bâtarde“,46) 
p'esn"ji 'e#eno o lyonsk$ typ &ijící 
v odvozeninách pro !trasburského 

Obr. 29 Bastarda #. 3/1
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tiska'e Johanna Grüningera. Baum-
gartenova verze je v!ak kresebn" 
svobodná a poz%statky !trasbur-
sk$ch p'edloh jsou patrné nanejv$-
!e u nervózn" kostrbat$ch minus-
kul, akceptujících u& morfologii 
!vabachu (vyjma dvoub'í!kového 
,b‘ a spojitého ,s‘). Zahrani#ní lite-
ratura proto klasifi kuje Baumgarte-
n%v 'ez jako !vabachov$.47) Tomuto 
jednozna#nému pojetí v!ak brání 
kresba majuskulí, pohybující se vol-
n" a bez zábran mezi !vabachov$-
mi prvky (,A‘), texturou (pilovité 
okraje ,F‘ ,J‘, zdvojená b'evna ,N‘ 
,P‘ ,U‘) a rotundou (perly na d'íku 
,M‘ a v ,S‘, konturové tahy okrouh-
lého ,E‘ ,N‘). V"t!ina velk$ch pís-
men je sice pojata dekorativn", ale 
u& bez zastaral$ch chobot%. Jejich 
dekorativnosti jist" p'isp"la i ur#i-
tá p'edimenzovanost v%#i tvar%m 
malé abecedy (,B‘ ,E‘ ,N‘ ,O‘ ,P‘ ,Q‘ 
,S‘ ,U‘). Zdá se také, &e abeceda 
majuskulí nebyla úplná. Toto pís-
mo, u&ívané a z'ejm" i vytvo'ené 
vandrovním tiska'em Baumgarte-
nem, nem"lo na na!i pozd"j!í typo-
grafi i &ádn$ vliv.

3 x 5, 2 x 3
4/1 Baumgarten Konrad 1500 – 1502 Olomouc T 5/20, 20/83 bez diakritiky

Na záv"r je nutno zmínit je!t" dal!í dv" sady zahrani#ního p%vodu. Bastardy !. 5A 
i 5B (M44) jsou volnou replikou takzvané hornor$nské bastardy kolínského tiska'e 
Ludwiga von Renchen, kter$ pracoval do 1505.48) O#ividná podobnost je u v"t!iny 
majuskulí a zvlá!t" pak u ,M‘. N"která písmena se v!ak p'esto odli!ují, kup'íkladu 
,Z‘ u bastardy #. 5A poukazuje zvlá!tní zubovitou kresbou na wittenberské p'edlohy 
nebo ,D‘ a ,N‘ bastardy #. 5B jsou poz%statky star!ích v$vojov$ch typ%. Majuskule 
,A‘ ,B‘ ,S‘ a malá písmena bastardy #. 5A naopak tendují ke !vabachu, kde&to v sty-
lov" pokro#ilej!í sad" #. 5B mají u& #ist" !vabachové rysy. Star!í ráz bastardy #. 5A 
dotvrzuje té& hrotitá interpunk#ní te#ka nebo dvojí ,l‘, rovné a zahnuté, respektující 
je!t" star!í písa'sk$ úzus a zvyklosti #esk$ch prvotiska'%. Na n"meck$ p%vod toho-
to písma ukazuje mimod"k p'ehláska ,ü‘, která v #eském prost'edí p'ijala platnost 
,ú‘. Nov" zde byly diakritizovány obvyklé souhlásky, av!ak samohlásky z%staly bez 
kvantity.49) Písmo b"hem 1507 – 1511 nacházíme v pra&ské spole#né fi rm" Mikulá!e 

Obr. 30 Bastarda #. 4/1
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Obr. 31 Bastarda #. 5A/1
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Koná#e a Jana Wolffa.50) Snad se práv" tudy pootevírá odpov", na otázku, kde se 
oba tiska'i vyu#ili a s jak$mi kontakty zapo#ali svou tiska'skou dráhu. Bastarda #. 5B 
pat'í naopak mikulovské díln" Simprechta Froschauera. Její p%vod lze vystopovat 
a& k lét%m 1516 – 1519 u p'íbuzného Hanse Froschauera v Augsburku.51) Mikulov-
ská dílna tiskla 1526 – 1527 pouze n"meckojazy#né texty na podporu novok't"nc%.

3 x 5, 2 x 3
5A/1 Koná# a Wolff 1507 – 1511 Praha T 20/95 ú ü % & * $
5B/2 Froschauer Simprecht 1526 – 1527 Mikulov TV 20/90 bez diakritiky

"vabach
je novogotické tiskové písmo vyvinuté z jedné skupiny n"meck$ch psan$ch bastard.52) 
Má u& relativn" samostatnou kresbu, diktovanou pot'ebami tamní typografi e. Nejv$-
razn"ji se tento rys projevuje na majuskulích, které jsou na rozdíl od kresebn" bohaté 
a n"kdy a& t"&ko klasifi kovatelné textury #i rotundy propor#n" stabilizované. Kresba 
velk$ch písmen jednak harmonizuje s minuskulemi a jednak je jasn"j!í a #iteln"j!í, 
pon"vad& dvoulineární princip se omezil maximáln" jen na ,C‘ ,D‘ ,E‘ ,F‘ ,L‘ ,O‘ ,Q‘ 
,T‘. Minuskulní písmena z%stávají naho'e i dole je!t" za!pi#at"lá, ale bo#ní tahy jsou 
u& zaobleny. K charakteristick$m rys%m zd"d"n$m po bastard" pat'í jednob'í!kové 
minuskulní ‚a‘, ost'e sbíhající d'íky ‚f‘ a ostrého ‚ß‘ a volná, k b'í!ku nep'ipojená spod-
ní dota&nice ‚g‘. Nápadn$m znakem, kter$ bastarda naopak nemá, je spojitost konco-
vého tahu okrouhlého majuskulního ‚S‘ s lev$m obloukem písmene. 
Prvky nového !vabachu jsou znát u& na bastard" Kobergerovy n"mecké Bible 1483. 
Je!t" dále transformace prob"hla v hornor$nském písmu Petera Schöffera. Jako 
tiskové písmo u&il #ist$ !vabach poprvé norimbersk$ tiska' Friedrich Creussner 

Obr. 32 Bastarda #. 5B/2
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1485.53) A#koli pom"rn" !irok$ písmov$ obraz !vabachu vedl k neúspornosti poti!-
t"né plochy, pro snadnou #itelnost se stal a& do druhé poloviny 16. století nejroz!í'e-
n"j!ím sazebním materiálem v N"mecku a #áste#n" v Nizozemí a Anglii.54) Pak jeho 
v$znam postupn" klesal a p%vodní role textového písma se zú&ila jen na vyzna#o-
vací. Defi nitivní ústup ve prosp"ch fraktury nastal v n"mecky mluvících zemích 
b"hem 18. století. Prvním tiska'em Polska, kter$ si alespo( nakrátko opat'il !vabach 
pro tisk n"meck$ch text%, byl Jakub Karweyse v Malborku 1492. Pro pol!tinu ho 
po#al prosazovat od 1522 Florian Ungler.55) 
)eské 'emeslo, stojící pod kulturním vlivem N"mecka, p'ijalo standardní !vabach 
(M81) z norimbersk$ch písmolijen ve stejnou dobu jako polské, ale na rozdíl od 
Karweyseho s úmyslem po'izovat takto sazbu text% jazykov" #esk$ch.56) Grafi cká 
podoba n"meckého !vabachu vyhovovala na!emu fonetickému systému dokona-
le. )eská abeceda si vedle b"&n$ch liter ,r‘ a ,d‘ osvojila té& jejich varianty v podo-
b" obráceného ,r‘ a smy#kového ,d‘. Ob" varianty se ujaly bez odporu, nebo* m"ly 
dlouholeté zázemí u& v n"kter$ch modifi kacích bastard. Distribuce v #eské sazb" se 
v!ak ne'ídila &ádn$mi pevn$mi pravidly (nap'íklad obrácené ,r‘ najdeme jak p'ed 
samohláskou, tak mezi souhláskami). Obecn" lze 'íci, &e zatímco smy#kové ,d‘ pro 
vyzna#ení palatálnosti (,ábel m. sp'e&kového diábel) se v #eském !vabachu udr&elo 
a& za polovinu 16. století, obrácené ,r‘ jako&to charakteristick$ rys pozdn" gotického 
a pak té& moravského nekatolického knihtisku p'ed polovinou století ustupovalo. 
Z n"meckého !vabachu jsme pé#í star!ích 'emeslník% Tiska'e Korandy, Mikulá!e 
Bakalá'e a Mikulá!e Koná#e p'ejali té& slitek ,tz‘ (Ertzbischof) slou&ící analogicky 
jako substituce za souhlásku ,c‘ nebo sp'e&ku ,#‘. Tato v$p%j#ka koncem 20. let z #es-
ké abecedy zmizela. Pouze v po#áte#ní etap" p'ibyl k n"meck$m literám také slitek 
,rz‘ v platnosti ,'‘ a sp'e&ka ,ch‘, která v!ak jako jediná v na!em grafi ckém systému 
z%stala dodnes. Na !vabachu u&ívaném b"hem let 1534 – 1535 v Nám"!ti zazname-
náváme stejn" jako od roku 1535 ve v!ech písmech Alexandra Oujezdeckého krom" 
antikvy dvojí ,l‘ #ili rovné a zahnuté (s kli#kou). V$skyt této litery, op"t obohacující 
p%vodní n"meck$ !vabach, souvisí s nám"!*sk$m pravopisn$m územ,57) ale nem"lo 
by se zapomínat, &e Oujezdeck$ udr&oval té& styky s pol!tinou, která „m"kkou“ 
a „tvrdou“ v$slovnost rozli!ovala. N"mecké ostré ,ß‘ se u nás ujalo pouze p'i sazb" 
text% v n"m#in". S nástupem !vabachu od po#átku století mizela speciální zkratková 
litera ,p‘ s te#kou (per, par, por), av!ak nikoli naráz, jak vidíme je!t" u Pavla Severina 
1541. Novinka spjatá práv" s kresebn" jednodu!!ím !vabachem se naz$vala !trej!ek, 
kter$ d%sledn" zohlednil interpunk#ní #len"ní textu na v$dechovém (rétorickém) 
principu. Tuto krátkou !ikmici u&ívala d'íve bastarda namísto rozd"lovníku. Saze# 
!vabachu v této funkci klade diagonáln" #i horizontáln" polo&ené rovnítko.
Pion$rská úloha p'i zavád"ní !vabachu do )ech a na Moravu p'ipadla, pokud víme, 
roku 1492 neznámému Tiska'i Korandy. O jeho kontaktech s Norimberkem v!ak 
zprávy nemáme. Pon"vad& se !vabach postupn" zabydlel ve v!ech domácích tiskár-
nách, m%&eme p'edpokládat, &e poté, co byl spí!e v podob" patric ne& matric impor-
tován (Bakalá', Klaudyán, Had, Günther), na na!em území se dále !í'il obdobn$m 
zp%sobem #ili privátním odléváním. Docela pr%kazn" tomu nasv"d#ují morfologic-
ké shody písmov$ch sad u&ívan$ch kdekoli v )echách a na Morav". 
Vedle písem importovan$ch prost'ednictvím patric, do jejich& tvá'nosti nebylo u& 
t'eba zasahovat vyjma dopln"ní akcent% na matricích, !el v$voj #eské písmové kul-
tury té& vlastní cestou. Jak jsme ji& vzpomn"li, !vabachové prvky doplnily z poloviny 
domácí bastardu #. 2 a 3. P'echodová bastarda #. 5 p'edstavovala zase pokus doplnit 
soudobá písma hornor$nsk$m materiálem. P'echodové bastardy #. 4 a 6, ur#ené na 
Morav" pro tisk latinsk$ch a n"meck$ch text%, &ádn$ dal!í ohlas nevyvolaly. Krátce po 
polovin" prvního decenia 16. století tak domácí snahy skon#ily ve slepé uli#ce a rokem 
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1522 importovan$ !vabach jako&to nové tiskové písmo zcela vyt"snil p%vodní #eskou 
i zahrani#ní bastardu. V$razné urychlení tohoto procesu jist" zaru#ovaly jednak jazy-
kov" #eské publikace sázené !vabachem u Hieronyma Höltzela #i Friedricha Peypuse 
v Norimberku a jednak osobní styky na!ich tiska'% a nakladatel% s nimi i dal!ími tam-
ními kolegy. 
A#koli se !vabach v zahrani#í nejvíce prosazoval p'i sazb" knih v národních jazy-
cích, #eské tiskárny jím dle konvence n"meckojazy#n$ch zemí sázely té& krat!í i roz-
sáhlé texty n"mecké. Chronologickou 'adu po#íná Ji'ík +tyrsa 1531, pak p'icházejí 
Jan Olivetsk$ 1538, Bartolom"j Netolick$ od 1540, Jan Günther od 1548, Jan Kantor 
Had od 1545 a Jan Koso'sk$ od 1553. +vabachem se mimo to z nedostatku antikvy 
tiskly také latinská slova, pasá&e nebo celá díla. Tuto praxi lze poprvé vystopovat 
u Mikulá!e Bakalá'e 1506 – 1511, pak u Mikulá!e Koná#e 1516 – 1528, Pavla Olivet-
ského 1521 – 1524, Jana Pekka 1526 – 1531, Pavla Severina #i Tomá!e Bakalá'e 1532. 
Konzervativnímu zam"'ení publika, o n"m& bude 'e# je!t" ní&e, vycházeli vst'íc také 
#e!tí objednavatelé latinskojazy#n$ch zahrani#ních publikací, je& nechávali tisknout 
op"t !vabachem nebo rotundou, nap'íklad Hieronymus Höltzel 1511 a 1518, Hie-
ronim Wietor a Johann Singriener 1513, Jobst Gutknecht ca. 1535 a dokonce i rodil$ 
)ech Václav Oustsk$ 1537. Situace na map" #eského knihtisku se zm"nila a& roku 
1536 p'íchodem norimberského vyu#ence Jana Hada, kter$ jako první po#al setr-
vale sázet latinské texty antikvou a !vabach vyhradil u& jen #e!tin" a n"m#in". I po 
této revolu#ní novince v!ak antikva do #esk$ch dílen pronikala pomalu a co víc, jen 
v mno&ství pokr$vajícím nanejv$!e citáty, 'ímské letopo#ty nebo #ísla folií, tak&e 
latinsk$ text !vabachem nadále sázejí Alexandr Oujezdeck$ 1536 – 1542, Jan Seve-
rin 1537 – 1538, Bartolom"j Netolick$ 1541, Jan Chocensk$ 1543 anebo Jan Koso'-
sk$ 1547. Hadovu konvenci p'ijal nejd'íve jeho p'íbuzn$ Jan Kantor Had od 1544, 
po n"m kolegové Günther 1548, Netolick$ 1550 a Koso'sk$ 1554. Teprve s pozd-
ním prosazením antikvy jako&to písma latinsk$ch text% získal u nás !vabach (spolu 
s frakturou) monopolní postavení v oblasti jazykov" #esk$ch a n"meck$ch publika-
cí. V )echách a na Morav" pak fungoval kontinuáln" a& do 19. století, tedy ze v!ech 
evropsk$ch zemí nejdéle.
V pra&ské díln" Tiska'e Korandy, prvního propagátora !vabachu u nás, zastihujeme 
b"hem 1492 – 1502 !vabach, jemu& zde k ur#ení v$!ky písmového obrazu p'i'azuje-
me adjektivum „st'ední“ (20/83-95 neboli cicero). Vedle n"ho k nám toti& z Norim-
berku 1498 uvedl Mikulá! Bakalá' materiál „v"t!ího“ rozm"ru (20/100-115 neboli 
tercie). Tak'e#en$ „mal$“ !vabach, kter$ frekventoval jen p'i sazb" marginálií (5/14-
20 neboli garmond), byl do )ech uveden Pavlem Olivetsk$m a& 1521. Touto akvizicí 
jsme získali kompletní !kálu, obvyklou ve v!ech zahrani#ních dílnách.58) 
St'edn" velk$ !vabach byl úsporn$ sazebn$ prost'edek, a proto ho po Höltzelov" 
vzoru do sv$ch dílen po'ídilo 29 'emeslník%, tedy v!ichni #e!tí a morav!tí tiska'i 
první poloviny století s v$jimkou Konrada Baumgartena a Simprechta Froschauera. 
V"t!í, mén" úsporn$ !vabach vlastnilo v té&e dob" jen 16 dílen. Pon"vad& tímto pís-
mem nebyla sázena norimberská bohemika, nenajdeme ho kup'íkladu u Mikulá!e 
Klaudyána a Old'icha Velenského. Kv%li setrvávání na pozdn" gotické typografi i 
neproniklo té& k Tiska'i Pra&ské bible a z'ejm" z ekonomick$ch d%vod% se vyhnulo 
Janu +merhovskému a pozd"ji i Nám"!ti. Mal$m !vabachem sázelo 18 p'evá&n" 
pra&sk$ch tiskáren s v$jimkou v!ech n"kdej!ích prvotiska'% a dále Jana Chocenské-
ho, Ond'eje Kube!e a Jana Lovi#ského, jejich& texty tak drobn$ saze#sk$ materiál 
nevy&adovaly. Mimo Prahu mal$ !vabach b"hem 30. let vlastnili je!t" v Litomy!li, 
Nám"!ti a Plzni. Do Mladé Boleslavi ke Klaudyánovi (pota&mo do B"lé k Velenské-
mu), stejn" jako k +tyrsovi, +turmovi a Outskému se nedostal. 
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Uvedené t'i stupn" !vabachu v kombinaci s nadpisovou texturou, rotundou #i frak-
turou dokázaly na t'i století pokr$t ve!keré pot'eby tuzemské typografi e text% jazy-
kov" #esk$ch a n"meck$ch. +vabach slou&il dle pot'eby ve funkci písma textového 
i vyzna#ovacího, a to p'inejmen!ím do 40. a 50. let, kdy nadpisové pasá&e ovlád-
la fraktura. Volba písmov$ch stup(% nezále&ela jen v charakteru #i rozsahu textu 
a formátu sazby, ale p'edev!ím na mo&nostech a zvyklostech dílny. Jakkoli bylo pro 
osmerku úsporn"j!í st'ední písmo, n"kte'í tiska'i sázeli #eské texty s 20 – 22 (24) 'ád-
ky na stránce pouze v"t!ím !vabachem – Mikulá! Bakalá' do 1508 a Pavel Olivetsk$ 
do 1514, v n"kter$ch p'ípadech a& do 1525. I tento zp%sob lze ozna#it za p'etrváva-
jící rys pozdn" gotické typografi e. V"t!í !vabach fungoval jako v$hradní textové pís-
mo jen u zmín"ného Mikulá!e Bakalá'e, Ji'íka +tyrsy, Jana Severina, Jana Günthera 
a Jana Lovi#ského. U ostatních zastával v kombinaci se st'edním !vabachem funkce 
písma vyzna#ovacího. P'eva&ující poslání st'edního !vabachu bylo tedy textové. 
Vyzna#ovací roli p'ebíral mén" #asto (Pavel Severin, +tyrsa, +turm, Pekk, Netolick$, 
Chocensk$, Kantor Had, Koso'sk$) a jako sazebn$ prost'edek marginálií byl vyu&í-
ván jen 'ídce (Pavel a Jan Olivetsk$, Günther, Chocensk$). Tuto funkci toti& plnil 
prvo'ad" mal$ !vabach, jemu& ov!em #as od #asu kup'íkladu kv%li kompresi sazby 
p'ipadla i role textová (Tomá! Bakalá', Kantor Had, Koso'sk$). 

"vabach !. 1 zvan# velk# (M81) pat'il b"hem první poloviny 16. století k písm%m 
zna#n" roz!í'en$m. Jeho 'ez je tvarov" zcela standardizovan$. P'esto lze u jednotli-
v$ch tiska'% objevit jisté odchylky, které jsou v!ak z hlediska stylu zcela irelevantní. 
Máme na mysli kup'íkladu litery ,w‘ a ,W‘, jejich& spodní tahy mohou b$t kulat"j!í, 
nebo naopak za!pi#at"lé. První verzí disponovali Mikulá! Bakalá', Pavel Olivetsk$ 
(jen do 1512), Mikulá! Koná#, Pavel a Jan Severinové, Jan Had, Jan Kantor Had, Jan 
Günther a Jan Koso'sk$. Druhá, evidentn" !pi#at"j!í verze byla opat'ena Pavlem 
Olivetsk$m 1514, Ji'íkem +tyrsou, Ka!parem Aorgem, Alexandrem Oujezdeck$m 
a Janem Olivetsk$m, tedy nekatolicky orientovan$mi tiska'i pracujícími mimo Pra-
hu, a krom" nich takté& Bartolom"jem Netolick$m a Janem Lovi#sk$m #ili 'emesl-
níky z Prahy. Tvar spodního tahu ,w‘ a ,W‘ nelze tedy pova&ovat za distinktivní rys 
mezi centrem a regiony. 
Toto rozd"lení na dv" základní verze nesmí také budit dojem, &e !vabach byl u nás 
duplikován z pouh$ch dvou sad patric. I uvnit' obou podskupin objevíme nepatr-
né rozdíly, kup'íkladu na star!ím, smy#kovém a mlad!ím #ili d'íkovém ,h‘, které 
má in promiscue je!t" Oujezdeck$ v Litomy!li, anebo u ,S‘, jeho& spodní oblouk 
#ast"ji sm"'oval pod ú#a'í a jen z'ídkakdy spo#íval na n"m (Aorg, Netolick$, Lovi#-
sk$). První, kulat"j!í verze není jednotná zase st'ídáním jednob'í!kového a star!ího 
dvoub'í!kového ,b‘ (Bakalá', Pavel Severin, Had, Kantor Had, Koso'sk$). 
Velk$ !vabach k nám uvedl 1498 plze(sk$ tiska' Mikulá! Bakalá'. U& star!í lite-
ratura si pov!imla morfologick$ch shod Bakalá'ova !vabachu s písmem u&íva-
n$m v Norimberku (od 1485 poprvé Friedrich Creussner)59) #i Augsburku (od 1488 
poprvé Johann Schönsperger).60) S ohledem na Bakalá'ovy vazby práv" k Norim-
berku, dolo&ené arci a& od 1506, a akvizici Höltzelova st'edního !vabachu ca. 1509 
lze per analogiam p'edpokládat, &e i toto písmo, respektive patrice byly norimber-
ského p%vodu.61) Bakalá' v!ak písmo 1508 vym"nil za st'ední, úsporn"j!í !vabach. 
Odlo&en$m, i kdy& u& notn" vy#erpan$m !vabachem pak sázel 1520 – 1528 Koná#. 
P'itom nelze pominout, &e p%vodní Bakalá'ovy majuskule se a& nápadn" podobají 
velk$m písmen%m Moravov$m z mezidobí 1512 – 1513. M"l-li Moravus tuto #ást 
abecedy odlitou skute#n" z Bakalá'ova na'adí, pak ov!em s v$jimkou ,M‘, které 
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nahradil literou morfologicky star!í (ca. M79H). Neústrojností se ze sady vymyká 
té& tenké kurzivní ,i‘.
Jakkoli n"meck$ !vabach do tuzemska pronikal jen v n"kolika sadách patric, ve 
v$sledku se podstatn" li!il diakritikou #ili v$b"rem, provedením a zp%sobem nasaze-
ní #árek a há#k%. Dodate#né zásahy do matric provád"li tiska'i s ohledem na komfort 
tichého #tení a dle svého individuálního jazykového úzu. P'esv"d#í nás o tom hned 
nejstar!í transfer mezi Bakalá'em a Koná#em, kter$ 1520 p%vodní diakritiku roz!í'il 
o dlouhé vokály. Toté& u#inil 1522 +tyrsa s matricemi !vabachu Pavla Olivetského. 
Lule#sk$ velk$ !vabach u&ívan$ od 1530 se vyzna#uje naopak sporadickou diakriti-
kou, ale kdy& Aorg 1557 získal Güntherovy uspokojiv" upravené matrice, u& do nich 

Obr. 33 +vabach #. 1/4
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nezasahoval. Roku 1536 byl dosavadní saze#sk$ repertoár roz!í'en patricemi n"ko-
lika písem, které z Norimberku p'ivezl nov" etablovan$ tiska' Had. Velk$ !vabach 
nejen&e získal hned od po#átku a na svou dobu kompletní diakritiku, ale skupiny 
,b"‘ ,p"‘ ,m"‘ jsou u& poprvé systematicky dvouliterové. Had%v nástupce Kantor Had 
tak mohl 1546 dosavadní hláskov$ systém obohatit jedin" literou ,%‘ (tuté& zm"nu 
o n"kolik let p'ed ním provedl Jan Severin s matricemi velkého !vabachu získan$mi 
od p'íbuzného Pavla).

4 x 6, 2 x 3

1/1 Bakalá' Mikulá! 1498 – 1499, 1501 
– 1508 Plze( VT 20/108 ! % & " * $ b# m# 

p# w#

1/2 Olivetsk$ Pavel [1504 – 1506], 1506 
– 1512 Litomy!l VT 20/105

(19/100)
! & " * $ b# m# 
n# w#

1/3 Moravus Jan 1512 – 1513 Praha T 20/108 ! % & " * $

1/4 Olivetsk$ Pavel 1514, 1516, 1520 
– 1525, 1530 – 1532 Litomy!l VT 20/105 ! % & " * $ b# d# 

m# n# t# w# +e

1/5 Koná# Mikulá! 1520 – 1528 Praha VT 20/103 – 108 á ó ú , ! % & " $ 
b# m# n# p# t#

1/6 +tyrsa Ji'ík 1522 – 1531 Ml. Boleslav T 20/108 –109
á é ú , ! % & " $ 
b# d# p# m# n# 
t# w# W# Z#

1/7 Severin Pavel 1524 – 1525, 1529 
– 1541 Praha VT 20/109 – 111

1524 á é ú , ! 
% & $ b# d# p# 
m# M# n# t# w# 
1529 navíc * 
1541(?) navíc 
" +

1/8 Aorg Ka!par 1530, 1533 – 1534
1557

Lule#
Prost"jov

V
VT

-
20/112

& $ b# n# T# w#
á é ú , ! % & * $ 
b# d# m# n# p# 
t# w#

1/9 +turm Václav 1532 – 1533 Ml. Boleslav VT 20/108 –109
á é ú , ! % & " $ 
b# d# p# m# n# 
t# w# W# +#

1/10 Gutknecht Jobst 1535 ca Norimberk V 20/112 á é ó ú ! % $ m#

1/11 Oujezdeck$ 
Alexandr

1535 – 1536, 1538 
– 1542, 1544 – 1545 
a 1565 
1549 – 1561 

Litomy!l

Królewiec, 
Szamotuly

VT

VT

20/104 –105

20/104 –105

á é , ú ( ! & % 
* $ b# d# m# n# 
t# w#

1/12 Had Jan 1536, 1538 – 1539, 
1541 – 1543 Praha VT 20/113 – 115 á é # ú , ! & * $

1/13 Milchtaler 
Leonhard 1538, 1540 Norimberk V - bez diakritiky

1/14 Olivetsk$ Jan 1538, 1540 Olomouc V 5/27 á é ú , ! % $

1/15 Severin Jan 1539, 1542, 1545 Praha T 20/109 – 110
á é ú ( , ! % & * 
$ b# d# p# m# n# 
t# w#

1/16 Netolick$ 
Bartolom"j 1540 Praha T 20/108 ! & $

1/16a Netolick$ 
Bartolom"j

1540 – 1552 a 1561 
– 1562 Praha VT 20/100, 104 

– 112

á é ú , ! & % " $ 
b# d# m# M# n# 
p# t# w# Z# od 
1561(?) (
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1/17 Günther Jan
1541 – 1543
1545 – 1551 
1551 – 1567 

Norimberk
Prost"jov
Olomouc

T
T
T

20/112 – 113 á é # ú , ! % 
& * $

1/18 Kantor Had Jan
1545 – 1547, 1550, 
1555 – 1564, 1566 
– 1567, 1573

Praha VT
20/113 – 115, 

119 á é ú ( , ! # % 
& * $

1/19 Gutknecht 
Christoph 1546 Norimberk T 20/112 bez diakritiky

1/20 Koso'sk$ Jan 1546/47, 1550, 1553 
– 1557 Praha VT 20/108 – 111

á é ú ( , ! % & $ 
b# d# m# n# p# 
t# w#

1/21 Lovi#sk$ Jan 1552 Praha T 20/108 á é ú ( , ! & % " 
* $ d# n# t# w#

1/22 Had Václav 1566 – 1567 Praha VT 20/113 – 115
á é ú ( , ! # 
% & *

1/23 Hadová 
Kunhuta 1578 – 1579 Praha T 20/113 – 115

á é ú ( , ! # 
% & *

"vabach !. 2 zvan# st$ední (M81) je tvarem je!t" více standardizovan"j!í ne&li pís-
mo p'edchozí a kv%li své úspornosti pat'í jednozna#n" k nejroz!í'en"j!ím písm%m 
na území )ech a Moravy. Objevíme-li studiem jednotliv$ch abeced v%bec n"jaké 
odchylky, pak jen u frekvence litery ,b‘ s formou jednob'í!kovou (Tiska' Koran-
dy, Milchtalerova linie), dvoub'í!kovou (Höltzelova linie) #i kombinovan" v obou 
podobách (tak je!t" Koso'sk$ 1557). Du!ík%v !vabach 1542 se od ostatních li!í dél-
kou a sílou spodní dota&nice ,h‘.
Do Prahy písmo v nediakritizované podob" uvedl 1492 Tiska' Korandy. Poslední 
prací, kterou jsme tomuto v$robci p'ipsali, je Scultetova Praktika z roku 1502. Tex-
tov$ !vabach star!í i mlad!í pracovní etapy Tiska'e je toto&n$, jak také dosv"d#ují 
jednob'í!kové ,b‘, ost'e kreslené ,h‘ a shora skosené ,w‘. Podstatnou novinkou Prak-
tiky je v!ak diakritika, která se v tak bohatém spektru (,á‘ ,é‘ ,ú‘ ,#‘ ,(‘ ,'‘ ,&‘) v&ívala 
a& b"hem 20. let. 
Studujeme-li norimbersk$ st'ední !vabach jazykov" #esk$ch publikací z dílny Hie-
ronyma Höltzela, Friedricha Peypuse, Václava Oustského a Christopha Gutknechta, 
&ádné v"t!í rozdíly mezi ním a !vabachem u&ívan$m u nás prakticky nenajdeme 
a pokud se n"jaké diference p'ece jen objeví, lze je p'i#íst na vrub písmolijeckému 
procesu. Pom"rn" spolehliv" m%&eme tedy rekonstruovat cesty, jimi& se toto písmo 
do #esk$ch &ivností dostávalo. Jednu linii otevírá spolupráce norimberského tiska'e 
Höltzela s nakladatelem a korektorem Klaudyánem, kter$ si 1518 v Mladé Bole-
slavi otev'el vlastní ofi cínu, u&ívající t$& materiál jako Höltzel. Pon"vad& st'ední 
!vabach z Höltzelov$ch tisk% po 1518 nezmizel, je nasnad", &e Klaudyán pracoval 
pouze s norimbersk$mi matricemi, které v!ak odlil amatérsky, co& dokládá kolísající 
sv"tlost písmového 'ezu. Tuto vadu nep'ehlédneme 1519 – 1521 u nástupce Velen-
ského, zatímco v!ak o !vabachu dal!ího mladoboleslavského tiska'e +tyrsy nutno 
soudit, &e byl 1521 po'ízen nov" a písmolijecky ji& profesionáln". Z norimberské-
ho Höltzelova okruhu dozajista pocházel té& st'ední !vabach Mikulá!e Bakalá'e, 
poprvé prezentovan$ v Plzni asi roku 1509. Pokud uva&ujeme i zde o pozd"j!ím 
p'echodu k Mikulá!i Koná#ovi 1513, pak op"t pouze v podob" matric. P'esv"d#iv" 
to dokazuje roz!í'ená diakritika pra&ského písma a lep!í stav litery ,M‘ s vlasov$m 
zá!krtem u pravého d'íku. Také Pekk%v !vabach, u&ívan$ v Plzni od 1526 a &ijící 
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je!t" u nástupce Tomá!e Bakalá'e 1532 – 1533, m"l höltzelovskou provenienci. Zdro-
jem druhé norimberské linie je Peypusovo písmo, u&ívané od 1536 Janem Hadem, 
pak nástupcem Kantorem Hadem, Chocensk$m a mo&ná té& Netolick$m. T'etí 
linie norimberského st'edního !vabachu po#íná roku 1538 u Leonharda Milchtalera 
a vede na Moravu k jeho nevlastnímu synovi Güntherovi, ba od 1554 v duplikátech 
z t$ch& matric a& k Aorgovi.
V$!e nastín"nou po#etnou skupinu tiska'% tvo'í tedy inspiráto'i z Norimberku (Hölt-
zel), #e!tí prvomajitelé patric a matric (Klaudyán) a jejich nástupci (Velensk$). U dal!ích 

Obr. 34 +vabach #. 2/14
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skupin, které se p'i fi liaci !vabachu r$sují, v!ak konkrétní okolnosti nabytí písma nezná-
me a souvislost s Norimberkem pouze analogicky p'edpokládáme. To je p'ípad Pavla 
Olivetského, jeho& !vabach s jednob'í!kov$m ,b‘ z roku 1506 mohl b$t pomocí matric 
duplikován hned n"kolikrát: Oujezdeck$m 1535 pro litomy!lskou dílnu a 1549 pro Krá-
lovec a mezi tím 1538 Janem Olivetsk$m v Olomouci. Pouze Oujezdeck$ rozhojnil abece-
du zahnut$m (tvrd$m) ,l‘ a slitky typu ,sl‘ ,pl‘. Star$ Oujezdeckého litomy!lsk$ !vabach, 
zbaven$ ov!em této anomálie, u&il 1556 a 1563 mlad$ +ebestián Olivetsk$. Dal!í skupina 
je spojena se jménem prvomajitele Pavla Severina, kter$ se nespokojil se st'edním !va-
bachem svého p'edch%dce Tiska'e Pra&ské bible a obstaral nov$ s dvoub'í!kov$m ,b‘. 
U&íval ho s p'estávkami b"hem 1520 – 1541, p'i#em& 1537 si z jeho ná'adí po'ídil odlit-
ky p'íbuzn$ Jan, potom 1543 spolupracovník Kube! a 1547 p'i&en"n$ Koso'sk$, jeho& 
písmov$ fundus 1558 nakonec získal záhadn$ Tiska' Pern!tejnova Nesrovnání. 
Nakonec budi& vzpomenut charakteristick$ !vabach z Nám"!t" 1534 – 1535. Zvlá!t-
ní dojem tu vyvolávají naho'e a dole nápadn" za!pi#at"lé litery ,a‘ ,e‘ ,o‘ ,u‘, které 
jsou jinde b"&n" u& kulacené. Dojem ostrosti zvy!ují zátrhy na koncích kolm$ch 
d'ík% ,b‘ ,h‘ ,l‘. I tato abeceda obsahuje dvojí ,l‘. Po tiska'ské etap" u Václava Hlavá#e 
a Jana Pytlíka nemáme zatím o této abeced" &ádnou nov"j!í stopu.
Skute#nost, &e tiska'i písmo získávali v"t!inou odléváním z matric a mnohem mén" 
fyzick$m p'esunem, lze podpo'it sledováním diakritiky, kterou bylo zapot'ebí 
dodate#n" uvést práv" na matrici. +vabach Höltzelov$ch jazykov" #esk$ch publi-
kací obsahoval v roce 1518 pouze ,&‘. Klaudyán v Mladé Boleslavi m"l v!ak navíc 
,$‘ ,(‘ a jeho nástupce Velensk$ dokonce i skupiny ,b"‘ ,p"‘. Jednotu písma dynastie 
Severin% a Koso'ského zase dolo&íme stejn$m tvarem akcent%, které namísto há#k% 
a #árek p'ipomínají spí!e te#ku. Diakritika se ov!em li!í. Pavel Severin a& pro tisk 
Bible 1529 zavedl mimo jiné slitky ,M"‘ ,W"‘, které v!ak Jan Severin nem"l. Dodate#-
nou úpravu !vabachu provedl Jan Had, jeho& !vabach p'ivezen$ roku 1536 m"l je!t" 
slitky typu ,b"‘ ,p"‘, kde&to od 1538 se há#ek objevil u& nad samostatnou literou ,"‘. 
Tato úprava je pak shodná se stavem u Kantora Hada. Podobn$m procesem pro!el 
Aorg. Zprvu také vlastnil !vabach se slitky typu ,b"‘ ,p"‘, ale kdy& rokem 1554 získal 
Güntherovy matrice s literou ,"‘, jeho písmo od dárcova nelze prakticky rozeznat.

3 x 5, 1.5 x 3

2/1 Tiska' Korandy
1492 – 1493, 
1495 – 1496, 
1502

Praha T 20/91 1502 á é ú ! 
% & $

2/2 Höltzel 
Hieronymus 1505 – 1520 Norimberk T 5/21, 20/87 

– 88

$, po 3. X. 
1520 roz!í'eno 
a sporadicky 
u&íváno ! % & $ 

2/3 Olivetsk$ Pavel
1506, 1509, 
1520 – 1526, 
1530 – 1532

Litomy!l VT 20/87 – 89 ! & $ m# n# p# 
t# +e

2/4 Bakalá' Mikulá! 1509? – 1513 Plze( T 20/90 – 91
! % & $, od 1512 
navíc m# t#

2/5 Tiska' Pra&ské 
bible 1513, 1515 Praha V 5/25 $

2/6 Koná# Mikulá! 1513?, 1514 
– 1527 Praha T 20/87 – 91 á é ó ú , ! % & $ 

m# n#

2/7
Tiska' 
I -ateckého 
minuce na 1517

1516 Praha T 20/91 & $
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2/8 Peypus Friedrich 1518, 1530, 
1531, 1534 Norimberk VT

20/89, 
s 'ádkov$mi 

proklady 
10/50

á ú , ! & * $

2/9 Klaudyán 
Mikulá!

1518 – 1519 Ml. Boleslav T 20/89, 108 
– 123

, $, od 1519 
navíc %

2/10 +merhovsk$ Jan 1519 Praha T 20/87 á , ! & $ d# m# 
n#

2/11 Velensk$ Old'ich 1519 – 1521 B"lá/B. T 20/85 – 113
, ! & $ m# n# 
p# t# 

2/12 Severin Pavel
1520 – 1525, 
1529 – 1533, 
1535 – 1541

Praha VT
20/85, 89 
– 90, 95

1520 á $, 1523 
navíc é ! % & w#, 
1529 navíc ú , 
+ b# d# m# M# 
n# t# W#

2/13 +tyrsa Ji'í
1521 – 1523, 
1525 – 1527, 
1531

Ml. Boleslav

VT
(krom 
1521 

a 1527 
u& jen 

V)

20/89 , & $ m# n# t# w#

2/14 Pekk Jan 1526 – 1529, 
1531 Plze( VT 20/86 – 90 á é ú , ! % & " * $

2/15 Aorg Ka!par

1530, 1533 
– 1536

1554, 1556 
– 1558, 1561

Lule#

Prost"jov

T

T

20/88

20/83 – 88

á é , ú ( ! % & $ 
nepravideln": 
b# d# m# n# t# 
w#
á é # ú ( , ! % & 
$ *

2/16 +turm Jind'ich 1531 – 1532 Ml. Boleslav VT 20/84 , & $ m# n# t# w#

2/17 Bakalá' Tomá! 1532 – 1533 Plze( T 20/85 – 90 á é ú , ! % & " * $

2/18 Hlavá# Václav 1534 Nám"!* T 20/93 – 94
á é ú , ! % & " 
* $ b# d# m# n# 
t# w#

2/19 Pytlík Jan 1534 – 1535 Nám"!* T 20/93 – 94
á é ú , ! % & " 
* $ b# d# m# n# 
t# w#

2/20 Oujezdeck$ 
Alexandr

1535 – 1536, 
1538 – 1542, 
1544 – 1545 
a 1565
1549 – 1561

Litomy!l

Królewiec, 
Szamotuly

T

T

20/87 – 89, 
94

20/87 – 89, 
94

á é ó ú ( , ! & 
$ d# m# M# n# 
t# w#

2/21 Tiska' Cordova 
Líka'ství 1536 Norimberk? 

Praha? V - bez diakritiky?

2/22 Had Jan
1536, 1538 
– 1539, 1541 
– 1543

Praha T 20/89 – 90
á é ú ( , ! & " * 
$ b# d# m# n# t# 
w#, od 1538 ji& 
jen # 

2/23 Oustsk$ Václav 1537
1547

Norimberk
Ml. Boleslav

T
T

20/88 – 91
20/88 – 91

1537 ú , ! & $, 
1547 navíc á é 
ó ú ( " b# d# m# 
n# t# w#
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2/24 Severin Jan 1537 – 1542, 
1545 Praha T 20/88 – 89

á é ú ( , ! & * $ 
+ b# d# m# n# p# 
t# w#

2/25 Olivetsk$ Jan 1538, 
1540 – 1546 Olomouc T 20/87 – 89

á é ú ( , ! % & 
* $ +e b# d# D# 
m# M# n# p# P# 
t# T# w# W#

2/26 Milchtaler 
Leonhard 1540 Norimberk T 20/88 á é ú , ! % & * $ 

b# d# m# n# p# 
t# w#

2/27 Netolick$ 
Bartolom"j

1540 – 1552, 
1561 – 1562 Praha VT

20/80, 84 
– 92

á é ú ( , ! % & " 
* $ b# d# m# n# 
p# t# w# W#

2/28 Günther Jan
1541 – 1543
1545 – 1551 
1551 – 1567

Norimberk

Prost"jov

Olomouc

T
T
T

20/88
20/88
20/88

á é ú , ! % & $ * 
b# d# m# n# p# 
t# w#

2/29 Du!ík Ond'ej 1542 Litom"'ice T 20/89 é , $ 
sporadicky

2/30 Chocensk$ Jan 1542 – 1544 Praha VT 20/89 – 90 á é # ú , ! & % $

2/31 Kube! Ond'ej
1543 – 1544, 
1547, 
1551 – 1552

Praha T 20/89 – 90
á é ú , ! & % * 
$, od 1543/44 
sporadicky 
b# d# m# n# p# 
t# w#

2/32 Kantor Had Jan

1545 – 1547, 
1550, 1555 
– 1558, 1561, 
1563 – 1564, 
1566 – 1568, 
1573

Praha VT 20/89 – 90 á é # ú ( , ! & % 
" $

2/33 Gutknecht 
Christoph 1546 Norimberk T 20/88

á é , ú ! & " * $ % 
b# d# m# M# n# 
t# w#;

2/34 Koso'sk$ Jan
1547, 1550, 
1553, 
1555 – 1557

Praha VT 20/89 – 95
á é ú ( , ! & * $ 
b# d# D# m# M# 
n# p# t# w#

2/35 Olivetsk$ 
+ebestián 1556, 1563 Litomy!l VT 20/87 – 89

á é ú ( , ! % & 
" * $ b# d# m# 
M# n# p# P# t# 
T# w#

2/36
Tiska' 
Pern!tejnova 
Nesrovnání

1558 Praha?
Prost"jov? T 20/90

á é ú ( , ! % & $ 
b# d# m# n# p# t# 
w#

2/37 Had Václav 1566 – 1567 Praha VT 20/89 – 90 á é ú ( , ! & " 
$ b# d# m# n# 
t# w#

"vabach !. 3 zvan# mal# byl u&íván #ast"ji k sazb" marginálií a biblick$ch sumarií 
ne&li pro souvislej!í, by* jen vyzna#ovací text. Jakkoli u&ití tohoto písma podléhalo 
jist$m specifi kám, drtivá v"t!ina saze#ského materiálu byla uspokojiv" diakritizo-
vaná. I zde je p%vod písma jasn$, nebo* s Norimberkem prokazateln" souvisely t'i 
ze #ty' jeho morfologick$ch podskupin (Peypus, Höltzel, Milchtaler). Dv" p'ivezl 
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Obr. 35 +vabach #. 3A/1
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odsud do Prahy 1536 Had a jednu skupinu 1541 Günther. Skupina A (M81) p'ed-
stavuje zdrobn"lou repliku !vabachu #. 2, v ní& ,y‘ má spodní dota&nici zahnutou 
doprava a ,N‘ prav$ d'ík ta&en$ doleva (nap'íklad Peypus, Pekk, Hlavá#, Had, Kan-
tor Had, Netolick$ a oba Severinové). Písmo do jazykov" #esk$ch publikací uvedl 
roku 1518 Peypus. V )echách ho poprvé u&ili 1521 Pavel Olivetsk$ a 1522 Mikulá! 
Koná#. Ojedin"le sv"tlej!í a jakoby drát"nou verzí disponovali 1533 v Nám"!ti Ka!-
par Aorg a Jan Pytlík (1562 se vyno'ila u Jana Günthera). Skupinu B (ca. M78A nebo 
ca. M81) charakterizuje ,M‘ s nápadn" prolomen$m lev$m d'íkem, kter$ je ke kolmé-
mu st'ednímu d'íku p'ipojen voln"j!ím tahem. Litery ,D‘ ,H‘ ,K‘ ,S‘ p'ipomínají je!t" 
hornor$nskou bastardu. Písmo do jazykov" #esk$ch publikací uvedl 1518 Höltzel 
a v )echách ho jako&to norimbersk$ import u&il poprvé 1538 Jan Had (po n"m 1545 
– 1546 nástupce Kantor Had). Je!t" 1546 p'ichází u Christopha Gutknechta, kter$ byl 
v kontextu jazykov" #eského knihtisku p'ed polovinou století u&ivatelem posled-
ním. Chronologicky následující skupinu C (M81 a M87-I) osamostat(ujeme proto, 
&e do malé a velké abecedy skupiny A bylo p'imícháno osmnáct majuskulí rotundy, 
odlit$ch ve velkém po#tu. Tyto zdobn"j!í litery se v sazb" vyskytovaly proto #ast"ji. 
S tímto konglomerátem se poprvé setkáváme na sklonku dráhy Pavla Olivetského 

Obr. 36 +vabach #. 3B/21

Obr. 37 +vabach #. 3C/25

Obr. 38 +vabach #. 3D/27
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1531 – 1532, po n"m& fundus zd"dil a pozd"ji do Polska vyvezl Alexandr Oujezdeck$. 
Poslední skupina D (ca. M79H) je sv$m v$skytem omezena jen na nediakritizova-
né marginálie jazykov" #esk$ch Nov$ch zákon%, které tiskli Friedrich Peypus 1534 
a Leonhard Milchtaler 1538 v Norimberku. Kurzivní kresba ,M‘ je zmen!enou verzí 
té&e majuskulní litery Moravova !vabachu #. 1 (1512 – 1513) a bastardy #. 3 z roku 
1516 u Tiska'e II -ateckého minuce na 1517.

2.5 x 4, 1 x 2
3A/1 Peypus Friedrich 1518 Norimberk T 5/17 á é (= ") ! & $ 
3A/2 Olivetsk$ Pavel 1521 Litomy!l V 5/17 bez diakritiky

3A/3 Koná# Mikulá! 1522, [1526 
– 1528], 1528 Praha VT 5/17 á é ó ú , ! & $ n#

3A/4 Severin Pavel
1525, 1529, 
1537, 1539, 
1541

Praha VT 5/17, 20/86
1525: ! & $ b# d# m# n# 
t# w#
1541 navíc: á é ú ,

3A/5 Pekk Jan 1527 Plze( VT 5/17 ! . (!)
3A/6 Bakalá' Tomá! 1532 Plze( T 5/17 bez diakritiky?

3A/7 Aorg Ka!par 1533 Nám"!* VT 5/18, 20/75 á é ú , ! & " $ b# d# m# 
n# p# P# t# w#

3A/8 Pytlík Mat"j 1533 Nám"!* T 5/17, 20/71 á é ú , ! & " $ b# d# m# 
n# t# w#

3A/9 Hlavá# Václav 1534 Nám"!* V 5/17 á é ú , ! & $ d# t# w#
3A/10 Pytlík Jan 1534 – 1535 Nám"!* VT 5/18 á é ú , ! & " $ w#

3A/11 Had Jan
1536, 1538 
– 1539, 1541 
– 1542

Praha V 5/17, 20/66 é # ! & $

3A/12 Netolick$ 
Bartolom"j

1540, 1542, 
1546, 1549, 
1551

Praha V 5/16 é é # ú , ! & * $

3A/13 Du!ík Václav 1542 Litom"'ice V - bez diakritiky

3A/14 Severin Jan 1542, 1545 Praha T 5/17, 20/86 á é ú , ! & $ b# d# m# 
n# t# w#

3A/15 Kantor Had Jan
1545 – 1546, 
1550, 1555 
– 1558, 1562, 
1564, 1573

Praha VT 5/17, 20/86 á é # ú , ! & $

3A/16 Koso'sk$ Jan 1547, 1553 
– 1555 Praha T 5/17, 20/86 ! % & $ b# d# m# n# 

t# w#

3A/17 Günther Jan 1562 Olomouc V 5/17 á é ú , ! & " $ b# d# m# 
n# t# w#

3B/18 Höltzel 
Hieronymus 1518 Norimberk T 5/17 bez diakritiky

3B/19 Had Jan 1538 – 1539 Praha VT 5/20, 20/78 
– 79 á é # ú ! & * $

3B/20 Milchtaler 
Leonhard 1538, 1540 Norimberk VT 5/19, 20/78 á é # ú ! & * $

3B/21 Günther Jan

1541, 1543
1545 – 1551 
1551 – 1553, 
1557 – 1564, 
1566 – 1567

Norimberk
Prost"jov
Olomouc

T 5/19, 20/79 á é # ö ú ü ! & * $

3B/22 Kantor Had Jan 1545 – 1546 Praha VT 5/20, 20/78 
– 80 á é # ú ! & * , $
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3B/23 Gutknecht 
Christoph 1546 Norimberk T - bez diakritiky

3C/24 Olivetsk$ Pavel 1531 – 1532 Litomy!l V 5/17 bez diakritiky?

3C/25 Oujezdeck$ 
Alexandr

1535 – 1536, 
1539 – 1542, 
1544 – 1545
1549 – 1561

Litomy!l

Królewiec, 
Szamotuly

V 5/17, 20/67 á é ó ü ! % & " $ w#

3D/26 Peypus Friedrich 1534 Norimberk V 5/17 bez diakritiky

3D/27 Milchtaler 
Leonhard 1538 Norimberk V 5/17 bez diakritiky

Po t'ech nejb"&n"j!ích projevech p'ichází poslední %vabach !. 4 (ca. M79H), kter$ si 
kv%li pracn"j!í (tedy dra&!í) sazb" a obtí&n"j!í #itelnosti v"t!í oblibu u tiska'% nezís-
kal. S ohledem na jisté odli!nosti 'ezu musíme i zde vymezit dv" skupiny. Markantní 
rozdíl mezi nimi dokládá litera ,b‘, která je ve verzi A dvoub'í!ková a v B jednob-
'í!ková. Skupina A je bohu&el dostupná pouze jedním v$skytem, a to 23 písmeny 
minuskulní abecedy, slou&ícími jako prot"j!ek k velk$m písmen%m sázen$m z an-
tikvy #. 9B (obr. 57). K tomuto spojení !vabachového a antikvového písma shodného 
stupn" do!lo z nouze, kdy& ob" abecedy, malá i velká, m"ly b$t ukázkov" za'aze-
ny do nám"!*ské Gramatiky #eské 1533 a tiska' Aorg písma'sky korektní prot"j!ek 
nevlastnil. Skupina B je miniaturizovaná replika !vabachu #. 3D. Otevírají ji Nové 
zákony 1538, norimbersk$ a pra&sk$. V obou je shodn" u&it !vabach #. 3B jako písmo 
textové a #. 4B jako logick$ pandán pro marginálie (tato kombinace se opakuje je!t" 
u Kantorova p'etisku 1545). Diakritizovan$ !vabach #. 4B u&il Günther v norimber-
ském Starém zákon" 1541 a pozd"ji po n"m sáhl n"kolikrát a& v Olomouci p'i v$rob" 
jazykov$ch p'íru#ek. Ze zmín"n$ch souvislostí m%&eme mít op"t zato, &e minimál-
n" tento druh$ 'ez ozna#en$ zde jako B pocházel z Norimberku. 

2 x 3, 1 x 2
4A/1 Aorg Ka!par 1533 Nám"!* V - bez diakritiky

4B/2 Milchtaler 
Leonhard 1538 Norimberk V - ú " ! & $

4B/3 Had Jan 1538 Praha V 5/14 bez diakritiky

4B/4 Günther Jan
1541
1559 – 1560, 
1567

Norimberk
Olomouc

V
V 5/13, 5/20 á é , ( ! # & % $

4B/5 Kantor Had Jan 1545 Praha V 5/14 bez diakritiky

Obr. 39 +vabach #. 4B/4
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Fraktura
je novogotické tiskové písmo vyvinuté v N"mecku pro pot'eby typografi e druhé-
ho desetiletí 16. století. Charakteristické rysy lze rozpoznat na jednob'í!kovém ‚a‘, 
naho'e i dole hrotitém ‚o‘ a u písmena ‚S‘, jeho& lev$ oblouk je zpravidla nespojit$. 
N"které kresebné prvky jsou je!t" poplatné star!í textu'e (nap'íklad hrotité zakon#e-
ní minuskul), jiné zase !vabachu (zdobnost majuskulí a ost'e sbíhající d'íky ‚f‘ a ost-
rého ‚ß‘). Morfologicky zajímavé a pro vyzna#ovací ú#ely typické jsou oblou#kem #i 
dokonce smy#kou zakon#ené d'íky ‚b‘ ‚h‘ ‚k‘ ‚l‘ a takzvané sloní choboty u písmen 
,A‘ ,B‘ ,M‘ ,N‘ ,P‘ ,R‘ ,V‘ ,W‘. Má se zato, &e tyto kaligrafi cké, v"t!inou doleva stá#ené 
k'ivky majuskulí pocházejí z #eské bastardy.62)

V"t!inu kresebn" odli!n$ch frakturov$ch modifi kací charakterizoval u&!í písmov$ 
obraz vítan" spo'ící mno&ství pot'ebné tiska'ské barvy, písmového kovu a papíru. 
Tyto vlastnosti p'evá&ily nad klady star!ího !vabachu, kter$ alespo( v N"mecku od 
druhé poloviny 16. století fungoval ji& jen jako vyzna#ovací písmo a b"hem 18. stole-
tí byl z tamních tiskáren vytla#en úpln".63) Jinou p'edností fraktury byla typografi c-
ká univerzálnost. Slou&ila zárove( ve funkci textového písma i pro sazbu nadpis%, 
kde vytla#ovala star!í texturu a rotundu, a mimo to úsp"!n" zastala funkci iniciály. 
Fraktura v$razn" sní&ila po#et dosud povinn$ch slitk% (ligatur) a zkratek (abrevia-
cí). To v!e zaru#ovalo její obdivuhodn" dlouhou &ivotaschopnost.
T'i nejstar!í modifi kace fraktury, v 'ezu i písmov$ch stupních rozdílné, souvisejí 
s p%sobením tiska'e Johanna Schönspergera st. Historická pojmenování jsou odvo-
zena z názv% bibliofi lií pro císa'e Maxmiliána I., k jejich& sazb" ur#it$ typ slou&il. 
První, obrazem nejrozm"rn"j!í se naz$vá „Gebetbuchfraktur“ (Augsburg 1514), 
druhá, pon"kud zmen!ená a mnohem kaligrafi #t"j!í je „Theuerdankfraktur“ (Augs-
burg 1517) a t'etí, je!t" drobn"j!í a lomen"j!í nese název „Gilgengartfraktur“ (Augs-
burg 1520).64) Nejstar!í modifi kaci vytvo'il n"meck$ benediktin a kaligraf Leonhard 
Wagner. Za tv%rce „Theuerdankfraktur“ byl dlouho pova&ován Vinzenz Rockner, 
písa' Maxmiliána I., v jeho& um"leckém okruhu se Schönspergerovy bibliofi lie rodi-
ly. Heinrich Fichtenau v!ak p'esv"d#iv" dolo&il, &e prap%vod „Theuerdankfraktur“ 
le&í v rukopisn$ch vzornících, které k Maxmiliánov" v$uce kaligrafi e sestavil víde(-
sk$ písa' Wolfgang Spitzweg. Na defi nitivní podob" se pak podíleli písma' Hiero-
nymus Andreae a 'ezá# patric Johann Neudörffer st. Tato dvojice realizovala i dal!í 
typ s úzk$m a ostr$m písmov$m obrazem, takzvanou „Dürerfraktur“ (Nürnberg 
1522). Písmo dostalo název po Albrechtu Dürerovi, v jeho& pojednáních o geome-
trii, proporcích a opevn"ní se proslavilo nejvíce. Ostatní varianty nesou názvy dle 
tiska'%-u&ivatel%, nap'íklad Cranachova (Wittenberg 1524), Köpfelova (Strasbourg 
1524), Petreiova (Nürnberg 1524).65) 
V Polsku se fraktura poprvé nesm"le objevila u& roku 1521 u Johanna Hallera. +lo 
o repliku tak'e#ené Gilgengartfraktur, pou&itou pro sazbu latinského textu. Zásadní 
postavení této fraktu'e vydobyl krátkodob" v Krakov" Hieronim Wietor, kdy& s ní 
roku 1521 realizoval polsk$ p'eklad zábavné kní&ky o Markoltovi a 1522 p'eklad 
Pseudo-Bonaventurovy knihy o Kristov" &ivot". Frakturu Dürerova typu u&íval od 
1530 Florian Ungler.66) Okolo poloviny 16. století se fraktura roz!í'ila také do Skan-
dinávie a Pobaltí. 
P'esto&e v n"meck$ch zemích zaznamenala fraktura prudk$ a ji& v zárodku vhodn" 
diferencovan$ nástup, b"hem doby, kterou zde sledujeme, se u nás vyskytla pou-
ze ve t'ech r%zn" velk$ch písmov$ch 'ezech, a to pro vyzna#ování text% jazykov" 
#esk$ch, nebo n"meck$ch. )tvrt$ 'ez byl pro sazbu jazykov" #eského textu pou&it 
v cizin". Kurzivní podoba, ozna#ovaná n"meck$mi termíny frakturschrift a kurrent-
schrift, ani polokurzivní forma, naz$vaná kanzleischrift, se u nás b"hem první polo-
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viny 16. století nevyskytla. V$znamn"j!í postavení fraktu'e sjednala a& melantri!-
sko – adamovská dynastie a man$risti#tí tiska'i. Po náb"zích u Jana Günthera, kde 
poprvé sledujeme aspirace i na písmo textové, se fraktura záv"rem 16. století po#ala 
stávat tiskov$m písmem univerzálním. Antikvou byla pomalu vyt"s(ována po roce 
1800. Nesnadnost tohoto emancipa#ního procesu dokládá mimo jiné pra&sk$ tiska', 
nakladatel a písmolijec Jan Spurn$, kter$ ji pro sazbu #esk$ch text% u&íval je!t" roku 
1840.

Dosud unikalo pozornosti, &e fraktura nebyla zavedena poprvé do Prahy, n$br& do 
Mikulova. Zaslou&il se o to roku 1526 Simprecht Froschauer, kter$ sem p'ivezl roz-
m"rn$ typ zvan$ „Gebetbuchfraktur“.67) Tuto zdobnou frakturu !. 1 pak po#ínaje 
1528 u&ívali i jeho p'íbuzní v Curychu.68) Mikulovské písmo m"lo pouze vyzna#ova-
cí ráz a nebylo diakritizované, proto&e se z n"ho sázely texty n"mecké. Na inspiraci 
#esk$ch tiska'% bylo tehdy je!t" brzo, pon"vad& Froschauer po násilném ukon#ení 
mikulovské etapy písmo vyvezl do Lehnice. 
Z'eteln"j!í mezník polo&il a& Bartolom"j Netolick$ z'ízením své tiskárny roku 1540, 
kde po 21. lednu vy!ly nepodepsané Artikule a 12. února Brtvín%v spis o hospodá'-
ství. Ob" juvenilie m"ly frakturové nadpisy, a hospodá'ská p'íru#ka nadto frakturo-
vé majuskulní iniciály. O plo!n"j!í propagaci písma se jist" zaslou&ila té& Milchtale-
rova #eská Bible norimberská, dokon#ená 27. 'íjna 1540. Zde byly frakturou sáze-
ny první 'ádky incipit% Knih a takté& majuskulní iniciály. Ob" tyto písmové sady 
Gebetbuchfraktur byly u& #áste#n" diakritizovány (Netolického sada pak p'e!la do 

Obr. 40 Fraktura #. 1/3
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majetku Ji'ího Melantricha z Aventinu a je!t" 1616 byla funk#ní u Samuela Adama 
z Veleslavína). Milchtalerovo písmo dopln"né !irokou !kálou akcent% u&íval od 1541 
v Norimberku a od 1545 v Prost"jov" a pak i v Olomouci Jan Günther (nové odlitky 
té&e fraktury postoupil roku 1554 Ka!paru Aorgovi). Do dal!ích #esk$ch a morav-
sk$ch dílen b"hem první poloviny 16. století v!ak tato fraktura nijak v$znamn" 
nepronikla, proto&e nov$m p'ístupem ke zdobnosti nará&ela na konzervativizmus 
a velk$m rozm"rem i tu#ností na !etrnost 'emeslník%.69) Snad práv" proto ji Jan Had 
1536 z Norimberku do Prahy je!t" nep'ivezl a jeho souputník Jan Chocensk$ si ji 
odtamtud obstaral a& 1543 (pozd"ji p'evzal Kantor Had). Alexandr Oujezdeck$ tou-
to frakturou obohatil písmov$ fundus teprve pro polskou emigraci po#ínaje rokem 
1553. Jak lze z nepatrného materiálu zjistit, Du!íkova verze 1542 m"la alespo( tva-
rem minuskulního ,w‘ blízko k „Theuerdankfraktur“.

11 x 10, 8 x 8

1/1 Froschauer 
Simprecht

1526 – 1527
1529 – 1533 

Mikulov
Lehnice V - bez diakritiky

1/2 Milchtaler Leonhard 1540 Norimberk V - ! & $

1/3 Netolick$ Bartolom"j 1540 – 1552 
1561 – 1562 Praha V - á !

1/4 Günther Jan
1541 – 1543
1545 – 1551 
1551 – 1564, 
1567

Norimberk
Prost"jov
Olomouc

V
V
V

5/41 á é ! & $

1/5 Du!ík Ond'ej 1542 Litom"'ice V - bez diakritiky?
1/6 Chocensk$ Jan 1543 – 1544 Praha V - bez diakritiky?
1/7 Gutknecht Christoph 1546 Norimberk V - bez diakritiky

1/8 Kantor Had Jan
1550, 1555, 
1558 – 1559, 
1562 – 1563, 
1566, 1568

Praha V - á é ! & $

1/9 Oujezdeck$ 
Alexandr

1553 – 1561

1565

Królewiec, 
Szamotuly
Litomy!l

V - ) '

1/10 Aorg Ka!par 1554, 1556 
– 1558, 1561 Prost"jov V - á é # ! & $

1/11 Had Václav 1566 – 1567 Praha V - á é ! & $

Ani men!í, mén" lomen$ a mén" tu#n$ typ fraktury !. 2, charakteristick$ velkou 
variabilitou majuskulní abecedy, se u nás velkého roz!í'ení nedo#kal.70) Po krátké 
premié'e v Mikulov" a pozd"ji v slezské Lehnici, kde Simprechtu Froschauerovi 
slou&il k vyzna#ování nadpis%,71) ho zastihujeme a& od 1541 s dokonalou diakritikou 
op"t v norimberské a pozd"ji prost"jovské i olomoucké Güntherov" díln", pota&mo 
od 1554 u Aorga. Zde je t'eba zd%raznit, &e Günther se p'i'adil k n"kolika n"mec-
k$m tiska'%m, kte'í p'ekonali vyzna#ovací ráz fraktury a u& okolo poloviny sto-
letí jí p'i'kli funkci písma textového. Günther se k tomuto kroku poprvé odhodlal 
v Olomouci 1557 p'i v$rob" Postily Tomá!e Bavorovského, kdy& frakturou vysázel 
rozsáhlé pasá&e perikop (ke kanonizaci nové, textové funkce fraktury do!lo v!ak a& 
roku 1560 zásluhou Sigmunda Feyerabenda p'i v$rob" Lutherova n"meckého p'e-
kladu Bible). )tvrt$m vlastníkem tohoto písma byl Oujezdeck$. Nediakritizovanou 
verzi u&íval od 1554 v Polsku a kdy& se s ní vrátil 1565 do Litomy!le, vcelku o#eká-
van" ji obohatil #eskou diakritikou.
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6 x 9, 4 x 5

2/1 Froschauer 
Simprecht

1526 – 1527 
1529 – 1533

Mikulov

Lehnice
V - bez diakritiky

2/2 Günther Jan
1541 – 1543
1545 – 1551
1551 – 1564, 
1567

Norimberk

Prost"jov

Olomouc

VT 5/31, 
20/162

á é ü , m# M# n# p# 
P# t# 

2/3 Aorg Ka!par 1554, 1556 
– 1558, 1561 Prost"jov V - á é # ú , ! & $

2/4 Oujezdeck$ 
Alexandr

1554 – 1561

1565

Królewiec, 
Stamotuly

Litomy!l

V 5/31 
– 40, 

20/162

do 1561 bez 
diakritiky, 1565 ! & 
$ n# 

Obr. 41 Fraktura #. 2/2
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Úsporn$ a pro dal!í v$voj také nejproduktivn"j!í typ se naz$vá „Dürerfraktur“.72) 
A#koli touto frakturou !. 3 vznikla &ivá záhlaví a n"které druhé 'ádky incipit% Knih 
v Bibli norimberské 1540, Günther ji z Milchtalerova majetku pro své moravské p%so-
bení nep'evzal. K nám ji v diakritizované podob" uvedl roku 1541 Netolick$, kdy& 
s ní vysázel p"ti'ádkov$ nadpis dedikace právnického fl orilegia Brikcího z Licska. 
Nebyl v!ak majitelem jedin$m. P'inejmen!ím okolo 1555 t$& 'ez a stupe( poslou&il 
v -altá'i Janu Kantoru Hadovi, kter$ se sice nepodepsal, ale o jeho p%vodcovství 
v$mluvn" sv"d#í typická bordura s ke'em pely(ku. Drobn"j!í stupn" „Dürerfrak-
tur“, které se v cizin" u&ívaly pro sazbu marginálií, do )ech tou dobou nepronikly. 

6 x 7, 4 x 5 

3/1 Milchtaler Leonhard 1540 Norimberk V 5/31, 
20/162 $

3/2 Netolick$ Bartolom"j
1541 – 1545, 
1547 – 1548, 
1552

Praha V 5/37 á é ú , ! & $ m# M# t#

3/3 Kantor Had Jan 1555 ca. Praha V 5/37 bez diakritiky?

Frakturu !. 4 za'azujeme do tohoto souboru proto, &e s ní byla v Polsku sázena 
nejstar!í jazykov" #eská publikace, u nás poh'íchu dosud neznámá. Je to Pronostika 
polská na rok 1533 od Michaela de Wi/lici. Tiska' na zachovaném zlomku Pronos-
tiky uveden není. Drobná textová fraktura nále&í k typu „Gilgengartfraktur“. Cha-
rakteristick$mi rysy, které ji odli!ují od ostatních, jsou celková lomenost a kresebn" 
p'etí&ené majuskule ‚G‘‚L‘‚M‘‚S‘‚W‘. P'edpokládáme, &e písmo s #eskou diakritikou 
si roku 1532 obstaral b$val$ mikulovsk$ tiska' Simprecht Froschauer, usazen$ nov" 

Obr. 42 Fraktura #. 3/2
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ve slezské Lehnici. Dost mo&ná, &e pou&il matrice #i star!í fundus Hieronima Wie-
tora z roku 1521. Na #eskou typografi i první poloviny 16. století v!ak tento po#in 
&ádn$ vliv nem"l.

4/1 Froschauer 
Simprecht 1533 Legnica T 20/81 ! & $ # ,

Antikva
je tradi#n" ustálen$ název pro vertikální typ stínovaného tiskového písma vzniklého 
jako replika latinsk$ch humanistick$ch rukopis%. Velká písmena mají podobu staro-
'ímské kapitály a malá písmena vycházejí z pravidelné karoliny. Okrouhlé i n"které 
svislé tahy jsou kontrastn" stínované a kolmé d'íky zakon#ují naho'e i dole patky 
neboli serify. K charakteristick$m rys%m tohoto latinského tiskového písma pat'í 
dvoub'í!kové minuskulní  litery ‚a‘ ‚g‘. Na rozdíl od gotického a novogotického tis-
kového písma je p'edností antikvy sv"tlost písmového obrazu a propor#ní saze#ská 
vyrovnanost. P'inejmen!ím zhruba do roku 1505 byla antikvová sazba vyhrazena 
jen jazykov" latinsk$m text%m.73) K text%m v národních jazycích pronikala pomaleji 
b"hem celého 16. století (nejd'íve v Itálii, ca. 1530 ve Francii a 1612 v Anglii).74)

Písmo se od 15. století vyvíjelo v n"kolika fázích. Na po#átku nelehké cesty stojí for-
máln" neza'aditelné t"&ké a t"sné tiskové písmo Konrada Sweynheyma a Arnolda 
Pannartze v italském Subiacu (1465 – 1467), které vykazuje je!t" znaky star!í gotiko-
antikvy. První doklad slohov" #isté a rozm"rné antikvy raného typu p'edstavili oba 

Obr. 43 Fraktura #. 4/1



T I S K O V É  P Í S M O  ) E C H  A  M O R A V Y  P R V N Í  P O L O V I N Y  1 6 .  S T O L E T Í

(161)

tiska'i roku 1467. Kresebn" dokonalej!í verze povstaly v benátsk$ch dílnách Johanna 
de Spira, Vindelina de Spira (1469) a Nicolase Jensona (1470). Proto se také tento typ 
naz$vá n"kdy „impressa littera Venetiana“ #ili antikva benátského typu. Z Benátek 
se tamní antikva roz!í'ila do Pa'í&e (1470), Valencie (1474), Lyonu (1490), Lond$na 
(1509) atd. V n"mecky mluvících zemích byla u&ívána od po#átku 70. let 15. stole-
tí Johannem Amerbachem, Johannem Mentelinem, Erhardem Ratdoltem, Adolfem 
Ruschem a Güntherem Zainerem. V$chodn"ji, a to na území dne!ního Ma,arska, se 
poprvé dostala díky pr%kopníkovi Andreasu Hessovi (Budape!* 1473).75) Do Polska 
antikvu uvedl roku 1513 Florian Ungler. Její písmov$ 'ez se velmi blí&í Ruschov" 
!trasburské adaptaci antikvy p'edjensonovského typu, kterou pro Krakov opat'il 
nepochybn" Ungler%v spolupracovník Wolfgang Lern, vyu#enec ze +trasburku. 
Touto antikvou byly samoz'ejm" sázeny pouze texty latinské. Jen nepatrn" odli!né 
písmo vlastnil v Polsku od 1515 také Johann Haller. Zatímco tato podoba antikvy 
v Polsku nezdomácn"la, oblib" se t"!il Jenson%v typ poprvé prezentovan$ 1515 díl-
nou Hieronima Wietora.76) 
Druhou, vrcholnou fázi antikvy zahájil na p'elomu 15. a 16. století z iniciativy vyni-
kajícího tiska'e Alda Manuzia st. op"t v Benátkách Francesco Griffo. První doklad 
t"chto snah byl publikován ji& roku 1495. Aldinsk$ (respektive Griff%v) typ antikvy 
je charakteristick$ je!t" v"t!ím odklonem od písa'ské tradice ne&li u Jensona, zesí-
len$m kontrastem mezi slab$mi a siln$mi tahy, zú&enou písmovou kresbou a jem-
ností serif%. Tento typ se po#al uplat(ovat u& i pro sazbu text% v národním jazyce 
(Manuzio ho 1505 zvolil pro ital!tinu, lond$nsk$ Richard Pynson 1509 pro francouz-
!tinu). Do v$voje zasáhla podstatn" také Francie. Za tv%rce vrcholné antikvy takzva-
ného francouzského typu se tradi#n" pova&uje rytec a písmolijec Claude Garamond. 
Av!ak ji& od 20. let 20. století je prokázáno, &e n"která Garamondova písma jsou ve 
skute#nosti o n"co star!í a pocházejí z ruky Simona de Colines (1531) a jiná naopak 
mnohem mlad!í, datovatelná a& p'ed první polovinu 17. století do dílny francouz-
ského písmolijce a tiska'e Jeana Jannona.77) Kresba Garamondova písma vychází 
z aldinské antikvy. Vyzna#uje se !ir!ím písmov$m 'ezem, potla#en$m kontrastem 
mezi slab$mi a siln$mi tahy a dekorativními p%loblou#kov$mi serify. Ji& koncem 16. 
století m"lo spole#n" s Granjonov$m typem sklon"né polokurzivy charakter stan-
dardního evropského písma (u nás ho pro tisk latinsk$ch text% u&íval poprvé snad 
a& Ji'í Melantrich z Aventinu). 
Plo!né uplatn"ní humanistického stínovaného tiskového písma pro sazbu jazykov" 
#esk$ch text% bylo od po#átk% knihtisku a& do 19. století determinováno historick$-
mi, ekonomick$mi a pravopisn$mi aspekty. Zatímco v Itálii, Francii a Anglii tisková 
antikva zdomácn"la postupn" ji& mezi 60. léty 15. století a po#átkem 16. století a pak 
se kontinuáln" vyvíjela, #eské tiskárny stály dlouhodob" pod vlivem n"mecky mlu-
vících zemí, které antikvu p'ijaly sice také brzy, ale nejprve jen jako vyzna#ovací 
pandán textové rotundy, potom pro sazbu latinsk$ch dedikací a p'edmluv a cel$ch 
d"l teprve poté, kdy& se antikv" poda'ilo vyt"snit rotundu. 
B"hem této doby se u nás jako univerzální písmo prosadila tradi#ní bastarda a poz-
d"ji !vabach. Ten nebyl u&íván pouze pro sazbu jazykov" #eskou (a ojedin"le n"mec-
kou), ale té& v jednotliv$ch latinsk$ch slovech #i del!ích pasá&ích vsunut$ch mezi 
text #esk$, jak vidíme u Mikulá!e Bakalá'e 1508 a 1511, Pavla Olivetského 1510 #i 
Mikulá!e Koná#e 1514. O dv" léta pozd"ji Koná# s pomocí !vabachu a rotundy 
vysázel dokonce kompletní #ty'icetilistová latinská kázání staroutrakvisty Mat"je 
Koramba nazvaná Sermones XII in Apologiam Valdensium facti. Také Pavel Severin, 
pravd"podobn$ tiska' Bobadillova spisku Oratio Pragae, se 1532 v n"m nerozpako-
val u&ít tradi#ní !vabach a texturu. Stejn" si po#ínal 1543 Jan Chocensk$ p'i vydává-
ní traktátu Medium salutaris doctrine cuilibet od pra&ského utrakvisty Jana z K'e#-
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ho'e. )etné doklady !vabachové sazby latinsk$ch citát% nacházíme 1550 u Jana 
Kantora Hada, ba je!t" roku 1559, kdy Jan Günther tiskne latinská slova !vabachem 
v Kancionálu #eském.
V"t!í náklonnost k antikv" osv"d#ovali domácí knihvaza#i, jim& pro sestavení #es-
kého nápisu na vazb" slou&ila u& od po#átku 20. let 16. století razidla s nediakriti-
zovan$mi antikvov$mi písmeny (ZRZYZENY ZEMSKA). I v tomto 'emesle v!ak 
o desetiletí pozd"ji zesílila pozice !vabachu, kter$ pak antikvu okolo poloviny stole-
tí z kni&ní vazby vytla#il docela.78)

Písmov$m materiálem lépe vybavené tiskárny v Norimberku p'i realizaci zakázek 
z )ech a Moravy respektovaly star!í #eskou typografi ckou konvenci, zalo&enou u& 
v druhé polovin" 15. století na materiálu gotickém (bastard"), a k sazb" latinsk$ch 
text% a pasá&í u&ívaly spí!e mlad!í !vabach a rotundu ne&li p'íhodn"j!í antikvu. Ta 
slou&ila s v$jimkami p'evá&n" jen jako písmo vyzna#ovací. Poprvé tak vystoupil 
roku 1511 Hieronymus Höltzel, u&ívající antikvu #. 5, 6 a 8, o málo pozd"ji se 1518 
p'ipojil Friedrich Peypus s antikvou #. 2A, 7 a& 9 a po n"m jiní. Ostatní latinská 
díla sm"'ující primárn" na n"meck$ trh se v!ak b"&n" sázela antikvou, a to nejen 
u obou Norimber#an%, ale té& v tiskárn" víde(sk$ch spole#ník% Hieronima Wietora 
a Johanna Singrienera (od 1514) a samoz'ejm" i dal!ích. 
Zmín"ná typografi cká konvence nemusela bazírovat pouze na rukopisné tradici 
tuzemské jazykov" #eské literatury, ale mohla brát té& ohled na spole#enské vnímá-
ní konkrétního písma a jeho skryté v$znamy. Známe-li p'íklad z Lutherovy bible 
1545, kde vyzna#ovací frakturou byla ti!t"na slova s pozitivní konotací (and"l, B%h, 
#est, út"cha) a antikvou naopak slova v$znamu negativního (,ábel, hn"v, pokuta, 
smrt),79) nezdá se nemo&né tento xenofobní postoj o#ekávat i u #eského tiska'e nebo 
#tená'e. Vezmeme-li v úvahu nikoli nepodobn$ postoj k rotund", není p'itom vylou-
#eno, &e svou roli sehrála i ned%v"ra ke v!emu, co vzniklo mimo N"mecko. Tezi 
o antikv" chápané v jagellonsk$ch )echách prizmatem utrakvistického nábo&enství 
jako nástroj nep'átelsk$ch pape&enc% m%&e podporovat skute#nost, &e antikvu si 
z Norimberku nep'ivezl kup'íkladu rigorózn" lad"n$ Mikulá! Klaudyán anebo &e 
Mikulá! Koná# s ní zacházel jen sporadicky. Navzdory zmín"né tezi v!ak antikva 
nena!la cestu ani do Plzn" ke katolíku Mikulá!i Bakalá'ovi. To vcelku odpovídá zji!-
t"ním paleograf%, &e ani katolické prost'edí nelze pau!áln" pova&ovat za zdroj !í'ení 
humanistického písma.80) Nejednotn" se chovali tiska'i anga&ovaní jednotou bratr-
skou. Zásadní odmítnutí pozorujeme u Jana a Pavla Olivetsk$ch, ale +tyrsovy a zpo-
#átku i Oujezdeckého sympatie lze ozna#it u& aspo( za vla&né. Rozr%zn"n$ postoj 
k antikv" snad nejlépe dokládají protagonisté nám"!*ského centra, ovlivn"ní jednak 
studiemi ve Vídni a jednak star!ím husitstvím, Lutherovou reformací a humanistic-
k$m erasmiánstvím. Lutherova i Erasmova díla, ti!t"ná v cizin" automaticky antik-
vou, zde spolu s nov$m gramatick$m územ nám"!*sk$ch fi lolog% vytvo'ila b"hem 
1533 – 1534 vhodnou atmosféru k p'ijetí specifi cké, snad p%vodní #eské antikvy.
-ádné jiné tiskové písmo k nám nepronikalo tak pomalu a diferencovan" jako antik-
va. Její premiéra probíhá dle dne!ních znalostí opatrn" a nenápadn" u& v kontextu 
bastardy Tiska'e Pra&ské bible (jde o Bibli 1488, Nov$ zákon 1497 – 1498, Vladislav-
ské zemské z'ízení 1500, kancionál 1501 a Nov$ zákon 1513) a Tiska'e Arno!tov$ch 
Statut (tak'e#en$ Dlaba#%v Nov$ zákon ca. 1491).81) Zde v!ude p'ichází antikva #. 
8A poz%stávající u prvn" zmín"ného Tiska'e z literek ILVX a u druhého z literky I. 
Roku 1519 následují Old'ich Velensk$ (antikva #. 5) a Jan +merhovsk$ (antikva #. 7) 
a b"hem 1520 a 1522 vzpomenut$ Mikulá! Koná# (antikva #. 7). Vyzna#ovací role 
okle!t"ná zde v!ude jen na sazbu 'ímsk$ch #ísel #i titulních a záv"re#n$ch letopo#t% 
nemusela p'itom nijak v$znamn" souviset s nábo&ensky chápan$m pozadím antik-
vy, n$br& s nedostate#n$m fundem, poz%stávajícím maximáln" z p"ti literek CILVX, 
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mo&ná vy'azen$ch kdesi v cizin". Tento stav, kdy antikva mohla #esk$ bastardov$ 
nebo !vabachov$ text jen okrajov" vizualizovat, p'ipomíná dávnou praxi n"mec-
k$ch prvotiska'%, kte'í stejnou funkci p'i'kli antikv" jako&to vyzna#ovacímu pan-
dánu textové rotundy. U nás v!ak tato praxe p'etrvala mnohem déle ne&li u n"mec-
ky mluvících koleg%, a to a& do roku 1536, proto&e byla dozajista podporována je!t" 
pozdn" gotick$m, konzervativním vkusem #eského publika a nezájmem tiska'% 
o obm"nu kni&ních grafi ck$ch prost'edk%. Nebylo tudí& myslitelné, aby ran" huma-
nisti#tí domácí auto'i, jakkoli nepo#etní, poru!ili nadnárodní konvenci a latinskou 
prózu #i ver!e si nechali tisknout !vabachem (s v$jimkou Mat"je Koramba u Koná#e 
1516 a Jan z K'e#ho'e u Chocenského 1543). Zárove( v!ak nedokázali vyvinout na 
#eské tiskárny pat'i#n$ tlak, a rad"ji vyu&ívali sv$ch p'edchozích (univerzitních) 
známostí a texty zasílali zahrani#ní konkurenci, odkud se jim dostávalo popravd" 
'e#eno lep!ího ohlasu ne&li z kni&ních trh% tuzemsk$ch.
Impuls do domácího prost'edí vyslala a& p"tice tiska'% genera#n" mlad!ích ne&li Hölt-
zel, Milchtaler #i Peypus. Zejména dva z nich, Jan Had a Jan Günther, m"li prokazatelné 
vazby na Norimberk. Had odtamtud 1536 p'ivezl do Prahy antikvu #. 2A, 7 a 8B a Gün-
ther, p'ibyv 1544 do Prost"jova, od následujícího roku u&ívá antikvu #. 7, 8B a 9C. Snahy 
této dvojice o prosazení antikvy posílili okrajov" t'i dal!í 'emeslníci: v Praze Pavel Seve-
rin od 1538 (antikva #. 7) a Bartolom"j Netolick$ od 1541 (antikva #. 9C) a v Litom"'icích 
jedin$ zástupce regionálního 'emesla Ond'ej Du!ík 1542 (antikva #. 9C). 
Ptáme-li se na bli&!í okolnosti, jak importované písmo vniklo do #eské kni&ní kultu-
ry, je t'eba sledovat vydavatelské plány tiska'%. V Hadov" prvotin", p'edstavované 
Koppov$m #esk$m Regimentem 1536, se antikvou provedl pouze latinsk$ biblick$ 
citát a soupis u&ité cizojazy#né léka'ské literatury. )tvrtina dal!ích Hadem vyda-
n$ch jazykov" #esk$ch titul% obsahovala z antikvy u& jen 'ímská #ísla. Stejn" tak se 
zachoval roku 1538 Pavel Severin (latinské ver!e sázené antikvou poprvé do #eské 
knihy umístil 1540) a zpo#átku b"hem 1541 – 1550 Netolick$ (dvou'ádkov$ latin-
sk$ text privilegia mezi #eskou sazbu poprvé v'adil a& 1551). Nejdále v p'ibli&ování 
antikvy a !vabachu postoupil Ond'ej Du!ík, kter$ antikvou roku 1542 vysázel #ty'-
stránkovou latinskou dedikaci Erasmovy z#e!t"né parafráze Evangelia podle sepsá-
ní svatého Matou!e. Kdy& Pavel Severin roku 1539 vydával Kuthenovu portrétní 
Kroniku o zalo&ení Zem" #eské, sáhl automaticky po !vabachu a dvou texturách, 
av!ak kdy& toto&n$ ilustra#ní aparát doprovázely ve druhém, Hadov" vydání 1540 
pouze latinské ver!e, tiska' Catalogu u& musel pamatovat na antikvu. Jak doklá-
dá n"kolik #esk$ch jednolist% druhé t'etiny 16. století z konvolutu Dob'enského, 
v nich& antikva p'ichází jen jako optick$ vyzna#ova# majuskulních akrostich%, pro 
volbu písma byl tedy setrvale sm"rodatn$ jazyk textu. 
Hadovy latinské tisky, po#ínaje Melanchthonov$m Consiliem 1536, se tudí& sází 
automaticky antikvovou vertikálou i polokurzivou. Ke spole#enské stabiliza-
ci tuzemské antikvy notn" p'isp"lo Hadovo publikování #ty' latinsk$ch promluv 
katolick$ch hodnostá'% Carla Capelly a Johanna Fabera následujícího roku. Poté, 
co b"hem února 1540 Pavel Severin vydal Gioviovu Kníhu o v"cech a zpuosobích 
národu tureckého, do ní& snad Martin Kuthen napsal nejstar!í u nás publikovaná 
latinská disticha, se skute#n$m mezníkem stává Kuthen%v Catalogus ducum z dub-
na 1540 a Villaticovy ver!e Ad serenissimos regulos nostros d. d. Maximilianum et 
Ferdinandum 1543. Tento Severin%v a zejména Had%v po#in, inspirovan$ a pod-
lo&en$ autoritou humanisty Kuthena, zalo&il toti& tradici latinského humanistické-
ho básnictví roz!i'ovaného nikoli u& zahrani#ními, le# pra&sk$mi tiskárnami. Ha-
d%v nástupce Jan Kantor Had na této vln" profi toval od 1545, ale naplno ji rozvinul 
a& roku 1550 po obnov" zakázaného knihtisku, kdy se konformní ver!ovaná tvorba 
domácích autor% stala v$znamn$m komer#ním i strategick$m artiklem jeho dílny 
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a pozd"ji 'emesla v%bec. Na Morav" sledujeme opo&d"ní tak'ka zanedbatelné. Do 
edi#ního programu Jana Günthera se pod vlivem humanisty Pavla Aquilina latinské 
básnictví ruku v ruce s vícejazy#nou !kolní literaturou v'azují roku 1548. Posilou 
p'i formování tohoto nového publika#ního &ánru se stala tisková 'e#tina, kterou si 
poprvé opat'il op"t Kantor Had (1546) a po n"m Günther (1553).
V latinskojazy#n$ch textech ti!t"n$ch od 1536 antikvou po'ád ov!em stopujeme 
zna#n$ vliv gotické a novogotické písmové kultury. Prosadil se men!ím podílem 
ztrácející se sazby a naopak v"t!ím v$skytem texturov$ch a !vabachov$ch rubrik, 
které v cizin" tou dobou z antikvové sazby u& citeln" ustupovaly. Vliv star!í písmo-
vé kultury dokládá té& rozd"lovník, tvo'en$ ve sledovaném období napo'ád je!t" 
!ikmo polo&en$m rovnítkem, a#koli zahrani#ní dílny u& dlouho pro diviz u&ívají 
krátkou poml#ku. Zatímco v Norimberku vyu#ení Had a Günther si tyto p'e&itky 
nep'inesli (Günther rubriky nezavád"l ani do latinsko – #esk$ch u#ebnic ti!t"n$ch 
antikvou a !vabachem), u Kantora Hada se znaménko ze !vabachu #. 2 vyskytuje 
tradi#n" dokonce i v sazb" humanistick$ch ver!%. Jak se Kantor Had t"&ko zbavoval 
i jin$ch postup% obvykl$ch pro novogotick$ !vabach, seznáme z u&ití rombického 
trojbodu ve Villaticov" básni De foelicissimo caesaree Maiestatis in Galliis successu 
(1545), anebo na Royziov" Quiritiu (1547) doprovozeném p%vodn" Koná#ov$m (!) 
hrub$m d'evo'ezem, kter$ humanistickému kontextu neodpovídal ani stylov", ani 
tematicky a kter$ byl v zahrani#ních edicích tohoto &ánru u& nep'ípustn$. 
Nejstar!í pokus o naru!ení dosavadní jazykové konvence p'i volb" tiskového písma 
prob"hl v Nám"!ti b"hem 1533 – 1534. Nejen latinské, ale i #eské nadpisy Gramatiky 
ze 7. #ervna 1533 jsou po'ízeny nediakritizovan$mi majuskulemi antikvy #. 9A. Sami 
auto'i v její p'edmluv" upozor(ují, &e „takov$mi latinsk$mi literami #eská 'e# nik-
dá prvé ti!t"na není“. Pon"kud dále postoupilo typografi cké 'e!ení Nového zákona 
dokon#eného 29. listopadu 1533, v n"m& jednak p'ibylo vyzna#ovací písmo #. 2B 
a jednak se poprvé vedle majuskulní abecedy #. 9A uplatnila u& i abeceda mal$ch 
písmen. Tento komplet poslou&il k vizualizaci &iv$ch záhlaví, sumarií a marginálií. 
Jakkoli jde z hlediska písmové kultury o v$tvor nehezk$, v p'idan$ch minusku-
lách vlastn" gotikoantikvov$, pro v$voj knihtisku sehrává zásadní roli p'ipojenou 
diakritikou. Je to v%bec poprvé, kdy k humanistickému tiskovému písmu byl prá-
v" v Nám"!ti p'ipojen repertoár akcent% slou&ících k zachycení fonetické stránky 
národního jazyka. Sp'e&kov$ pravopis, setrvale udr&ovan$ od 14. století, i o málo 
mlad!í smí!en$ pravopis sp'e&kov$ a diakritick$ byl zde nahrazen p'eva&ujícím 
systémem diakritick$m (vyjma zdvojen$ch skupin ,aa‘ ,ij‘ ,ss‘).82) Soudob$ vnímatel 
tuto novinku ov!em z'ejm" nijak zvlá!* neocenil, proto&e následující nám"!*ské tis-
ky z let 1534 a 1535 se vrátily ke staré konvenci sázet antikvou pouze latinská slova. 
Ani pozd"j!ím vydavatel%m bratrsk$ch Nov$ch zákon% od roku 1564, ani reedi-
tor%m Gramatiky #eské, toti& Jakubovi Da#ickému 1588 a Tiskárn" jezuitské 1643, 
nestálo zato nám"!*skou typografi ckou praxi obnovit. Po zániku tiskárny v Nám"!ti 
o dal!ím osudu zdej!í antikvy zprávy nemáme.
P'esto&e presti&ní basilejská dílna Hieronyma Frobena st. u&ila roku 1537 ve slovní-
ku humanisty Zikmunda Hrubého z Jelení Lexicon symphonum p'i sazb" #esk$ch 
slov antikvu, u nás byl jazykov" #esk$ text nadále tímto písmem reprodukován spo-
radicky. O dal!í, av!ak op"t marginální v$skyt se zaslou&il roku 1545 v Litomy!li a& 
Alexandr Oujezdeck$ (antikva #. 10). 

Antikva !. 1 je nejrozm"rn"j!í stupe( u&ívan$ od roku 1556 pouze olomouck$m 
tiska'em Janem Güntherem k vyzna#ování prvního 'ádku titulního textu a v p"ti 
p'ípadech namísto iniciál. Byl tedy dostupn$ pouze v majuskulích, a mo&ná &e niko-
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li kompletní abecedou. .ez písmen, která si Günther postupn" opat'oval, se v pr%-
b"hu doby m"nil. Vidíme to na rozdílném nasazení serif% t'ech verzí ,A‘ nebo na 
dvou písmenech ,M‘, která se li!í postavením vn"j!ích tah%. Kresebnou nejednotnost 
vykazuje také prohnutí no&ky ,R‘. A#koli se tato antikva u nás objevila a& po polo-
vin" století, z písma'ského hlediska ne!lo o &ádnou novinku, nebo* vykazuje je!t" 
vlivy rané benátské Jensonovy antikvy.

M 15 x 26

1/1 Günther Jan 1556, 1560, 
1561, 1567 Olomouc V - bez diakritiky

Antikvu !. 2 zaznamená-
váme v kontextu bohemi-
kálního knihtisku poprvé 
u norimberského Fried-
richa Peypuse. I zde je 
po'ád z'ejm$ vliv italské-
ho písma'ství 15. století. 
V písmech skupiny A se 
kontrastn" st'ídají slabé 
a silné tahy. Serify nabí-
hají do d'ík% povlovn". 
Litera ,A‘ má ostr$, nikoli 
je!t" typicky renesan#n" 
se'íznut$ vrchol, ,E‘ a ,L‘ 
mají prodlou&enou a zved-
nutou dolní p'í#ku. ,M‘ 
upoutá mírn" sklon"n$-
mi vn"j!ími d'íky, nízko 
polo&en$m bodem styku 
obou vnit'ních tah% a vn" 
sm"'ujícími serify. ,O‘ a ,Q‘ 

Obr. 44 Antikva #. 1/1

Obr. 45 Antikva #. 2A/7
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jsou konstruovány s v$raznou !ikmou osou stínu a ,R‘ se opírá o prohnutou no&ku 
nasazenou daleko od d'íku. Charakteristick$m rysem je té& zvln"ní pravé diagonály 
,X‘. Také tento rozm"rn$ stupe(, kter$ k nám ze zásob Peypusov$ch zprost'edkoval 
1536 jeho rodinn$ p'íslu!ník Jan Had, slou&il v$hradn" k vyzna#ování, a proto se 
prezentuje jen majuskulemi. U obou Severin%, Kube!e a Koso'ského se z nich sáze-
la pouze 'ímská #ísla letopo#t% nebo foliace a u Netolického 'ímská #ísla n"kolika 
&alm%. Ostatní tiska'i disponovali z'ejm" kompletn"j!í abecedou velk$ch písmen, 
a mohli ji tudí& u&ívat i k vyzna#ování latinského titulního textu nebo ve funkci 
iniciál, jak vidíme roku 1540 u Jana Hada a od 1544 hojn"ji u Kantora Hada a od 
1545 u Günthera. Skupinu B osamostat(ujeme s ohledem na písa'skou podobnost 
s antikvou #. 9A. V obou projevech není litera ,W‘ kreslena jako obvykle symetricky 
zdvojená ,V‘, n$br& vn"j!í tah je !vabachov" prohnut$. Vlastníkem této antikvy byl 
nám"!*sk$ tiska' #i faktor Mat"j Pytlík, kter$ #esky a bez diakritiky vyzna#il jen 
nadpis „NOWY TESTAMENT“. 

M 8 x 12 

2A/1 Peypus Friedrich 1518, 1531, 
1534 Norimberk V - bez diakritiky

2A/2 Had Jan 1536 – 1538, 
1540 Praha V 3/29 bez diakritiky

2A/3 Severin Pavel 1537 – 1539 Praha V - bez diakritiky
2A/4 Milchtaler Leonhard 1540 Norimberk V - bez diakritiky
2A/5 Severin Jan 1541, 1545 Praha V - bez diakritiky
2A/6 Kube! Ond'ej 1544 Praha V - bez diakritiky

2A/7 Kantor Had Jan

1544 – 1547, 
1550 – 1562, 
1564, 1569 
– 1570, 1572 
– 1573

Praha V 3/29 bez diakritiky

2A/8 Günther Jan
1545 – 1551 
1551 – 1553, 
1555 – 1567

Prost"jov
Olomouc

V
V - bez diakritiky

2A/9 Netolick$ Bartolom"j 1549 Praha V - bez diakritiky
2A/10 Koso'sk$ Jan 1553 – 1555 Praha V - bez diakritiky
2A/11 Hadová Kunhuta 1578 – 1579 Praha V - bez diakritiky
2B/12 Pytlík Mat"j 1533 Nám"!* V - bez diakritiky

Antikva !. 3 se od p'edchozího písma vcelku neli!í, ale i na malém vzorku jsou patr-
né dv" odli!nosti. První p'iná!í ,A‘ se se'íznut$m vrcholem. Druhou odchylku pozo-
rujeme na lite'e ,M‘ se zdvi&en$m bodem styku obou vnit'ních tah%. Norimbersk$ 
tiska' Christoph Gutknecht, u n"ho& je tato antikva dolo&ena, u&il p'i tisku #eského 
p'ekladu Calvinov$ch Epi!tol 1546 pouze majuskule k vyzna#ení latinsk$ch slov.

Obr. 47 Antikva #. 3/1
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M 7 x 9 
3/1 Gutknecht Christoph 1546 Norimberk V - bez diakritiky

Je!t" okrajov"ji se do kontextu bohemikálního knihtisku v#lenila antikva !. 4. Je toti& 
reprezentovaná pouze majuskulí L zna#ící #íslo 50 v 'ímském listování Bible norim-
berské 1540 (ostatní litery CIVX jsou sázeny men!í antikvou #. 8). Na Milchtalerovu 
éru navazující Günther v prost"jovském ani olomouckém repertoáru tento písmov$ 
stupe( nem"l. Netolick$ zase disponoval jen majuskulemi IX pro vyzna#ení po#tu 
dn% v kalendá'i Nauseovy K'es*anské modlitební kní&ky 1550.

L 6 x 4
4/1 Milchtaler Leonhard 1540 Norimberk V - bez diakritiky
4/2 Netolick$ Bartolom"j 1550 Praha V - bez diakritiky

O frekvenci antikvy !. 5A platí v zásad" toté&. Litery CILVX, získané z'ejm" p'es 
Klaudyána z Norimberku, zastihujeme jen v 'ímské foliaci Erasmovy Kniehy o rytí'i 
k'es*anském, kterou s velk$mi p'ekladatelsk$mi i impresorsk$mi ambicemi vydal 
Velensk$ roku 1519. Je namíst" se domnívat, &e tak jako jin$ saze#sk$ materiál p'e!lo 

i toto torzo ke +tyrsovi. Ten v!ak u&il pouze literu C pro 'ímsk$ letopo#et 1522, dopl-
n"n$ !vabachem #. 1 a antikvou #. 4 (to je také d%kaz, &e Velenského repertoár nebyl 
skute#n" !ir!í). Shodná litera C se vyskytuje i v Höltzelov$ch tiscích vyroben$ch 
pro #eské publikum (v tom lze naopak spat'ovat potvrzení norimberského p%vodu). 
Litery IX pou&il jako 'ímské #íslice snad Pavel Olivetsk$ na minuci ti!t"né v posled-
ním roce své #innosti. Pon"kud tu#n"j!í (vy#erpan"j!í?) 'ez antikvy !. 5B p'ichází 
v literách DILMX dvou 'ímsk$ch letopo#t% tiska'e Chocenského, kter$ k t"mto zbyt-
k%m p'i!el z'ejm" b"hem sv$ch pracovních kontakt% s Norimberkem.

M 5 x 7

5A/1 Höltzel Hieronymus 1511, 1517 
– 1518 Norimberk V - bez diakritiky

5A/2 Velensk$ Old'ich 1519 B"lá/B. V - bez diakritiky
5A/3 +tyrsa Ji'í 1522 Ml. Boleslav V - bez diakritiky
5A/4 Olivetsk$ Pavel 1532 Litomy!l V - bez diakritiky
5B/5 Chocensk$ Jan 1542 – 1543 Praha V - bez diakritiky

Také antikva !. 6A byla u nás dostupná u& jen ze zbytk% n"kdej!ích komplet%. Zbytky 
si roku 1521 opat'il Pavel Severin pro sazbu 'ímské foliace Chel#ického Sít" víry. Pak je 

Obr. 48 Antikva #. 4/1

Obr. 49 Antikva #. 5A/3

Obr. 50 Antikva #. 5B/5
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pravd"podobn" p'enechal +tyrsovi, kter$ z nich vysadil poslední #ty'i #íslice 'ímské-
ho letopo#tu 1522 a ozna#ení kapitol v &iv$ch záhlavích Nového zákona 1525. K ob"-
ma úkon%m pot'eboval pouze tyté& litery jako Höltzel, toti& IVX, zatímco Severin 
m"l p%vodn" navíc i #íslici C. Stejn" nahodil$ ráz mají litery IVX, které roku 1549 u&il 
v biblické Tabuli #as% Bartolom"j Netolick$. Shodn$ písmov$ stupe( tu v!ak repre-
zentuje odli!n$, viditeln" jemn"j!í a u&!í 'ez, kter$ ozna#ujeme jako antikvu skupiny 
!. 6B.

X 4 x 4 

6A/1 Höltzel Hieronymus 1511, 1517 
– 1518 Norimberk V - bez diakritiky

6A/2 Severin Pavel 1521 Praha V - Bez diakritiky
6A/3 +tyrsa Ji'í 1522, 1525 Ml. Boleslav V - bez diakritiky
6B/4 Netolick$ Bartolom"j 1549 Praha V - bez diakritiky

.ez antikvy !. 7 je vcelku toto&n$ s tradicí raného benátského písma, které jsme zde 
klasifi kovali jako antikvu #. 2. Litery ,E‘ a ,L‘ s v$jimkou Oujezdeckého a Günthera 
v!ak u& nemají zvednutou dolní p'í#ku a horní serify ,M‘ jsou nasazené na st'ed 

krajních d'ík%. A#koli je stupe( tém"' toto&n$ se „st'edním“ !vabachem #. 2, strán-
ková sazba z této antikvy je o mnoho sv"tlej!í, nebo* litery byly odlévány na v"t!í 
ku&elce. Nejstar!í domácí u&ivatelé tohoto stupn" pravd"podobn" op"t nem"li úpl-
nou abecedu a z liter CILVX sázeli jen 'ímskou foliaci (Jan +merhovsk$) a sporadic-
ká #ísla kapitol (Mikulá! Koná#). Shodné vyu&ití jsme objevili té& u Pavla Severina 
roku 1538, per extensum u Ka!para Aorga a Václava Hada. Prvním domácím tiska-
'em, kter$ si pro sazbu latinskojazy#ného textu osvojil práv" tuto antikvu #ast"ji, byl 
tedy a& Jan Had. Saze#skou konvenci k nám p'ivezl roku 1536 z Norimberku, kde 
se vyu#il, a udr&oval ji nep'etr&it" a& do své smrti. Dal!í dva tiska'i, Pavel Severin 
1540 a Jan Severin 1541, ho následovali nenápadn" a jakoby s rozpaky. Postavení 
antikvy v roli chlebového písma latinsk$ch text% po Hadovi upevnil od 1545 teprve 
Jan Günther, dal!í norimbersk$ vyu#enec. 

Obr. 51 Antikva #. 6A/1

Obr. 52 Antikva #. 6B/4
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3.5/4 x 5, 2 x 3
7/1 +merhovsk$ Jan 1519 Praha V - bez diakritiky
7/2 Koná# Mikulá! 1520, 1522 Praha V - bez diakritiky
7/3 Peypus Friedrich 1531, 1534 Norimberk V - bez diakritiky

7/4 Had Jan 1536 – 1543 Praha VT
5/27 

(prostrkaná 
5/41)

20/108 – 109 
bez diakritiky

7/5 Severin Pavel 1538, 1540 Praha VT 5/26 bez diakritiky
7/6 Milchtaler Leonhard 1540 Norimberk V - bez diakritiky

7/7 Oujezdeck$ Alexandr 1541
1551 – 1561

Litomy!l
Królewiec, 
Szamotuly

V
V - bez diakritiky

7/8 Severin Jan 1541 Praha T 5/27
20/108 – 109 bez diakritiky

7/9 Du!ík Ond'ej 1542 Litom"'ice V - bez diakritiky

7/10 Günther Jan

1545, 1548 
– 1550 
1552 – 1553, 
1556, 1558 
– 1567

Prost"jov
Olomouc

VT

VT

5/28
20/108 

– 109, 112, 
114

bez diakritiky

7/11 Aorg Ka!par 1554, 1556 
– 1558, 1561 Prost"jov V - bez diakritiky

Obr. 53 Antikva #. 7/4
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7/12 Had Václav 1566 Praha V - bez diakritiky

7/13 Hadová Kunhuta 1578 – 1579 Praha VT 20/108 – 109 bez diakritiky

Tém"' neznateln" men!í stupe( antikvy !. 8 je realizován dv"ma písmov$mi 'ezy. 
Skupinu A dosv"d#uje od 1488 Tiska' Pra&ské bible a ojedin"le ca. 1491 Nov$ zákon 
zvan$ Dlaba#%v, p'ipisovan$ s mlad!í datací asi nep'ípadn" Tiska'i Arno!tov$ch 
Statut. Prvn" jmenovan$ Tiska' u&íval antikvu pro vyzna#ení 'ímsk$ch #ísel ILVX 

v n"kter$ch prvotiscích, v #íslech Písní 1501 a v notn" sporadick$ch nadpisech kapi-
tol Nového zákona 1513. Tiska' v!ak mohl mít zásobu bohat!í, jak dokazuje jeho 
d"dic a nástupce Pavel Severin, kter$ v obou vydáních Bible 1529 a 1537 u&il pro 

#ísla kapitol a &alm% v"t!í po#et písmen CILVX. Tá& písmena se pro 'ímskou folia-
ci uplatnila je!t" roku 1545 v díln" Jana Severina. Charakteristick$m rysem tohoto 
nestárnoucího torza je zastaralé zvln"ní pravé diagonály ,X‘, viditelné na antikvách 
#. 5 a 6. Po#etn"ji zastoupen$ 'ez skupiny B lze klasifi kovat t$mi& rysy jako antikvu #. 7. 

Obr. 54 Antikva #. 8A/2

Obr. 55 Antikva #. 8B/10
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Toto rané písmo benátského typu se k nám dostalo op"t p'es Norimberk. Pro latin-
ské nábo&enské a u#ební texty #i krátké citáty ho zde p'i realizaci bohemikálních 
zakázek u&ívali Höltzel i Peypus. Milchtaler dvakrát sáhl jen po 'ímsk$ch #íslech 
CILMVX ve foliaci, letopo#tech a nadpisech kapitol, ale jeho nástupce Günther tuto 
antikvu pov$!il na písmo latinsk$ch text%, a to v mnohem v"t!ím po#tu publikací, 
ne&li vyprodukoval Norimberk. Zbytky p'edstavované literami ACOMS sehnal 1532 
Tomá! Bakalá', první domácí majitel tohoto 'ezu antikvy, aby neorganicky doplnil 
!vabach #. 2 pro latinsk$, #esk$ a n"meck$ text Element. Také Jan Had si na tento stu-
pe( moc nepotrp"l, nebo* ho vyu&il pouze v Koppov" Regimentu 1536 pro seznam 
pou&ité léka'ské literatury. Du!ík, Gutknecht a Oujezdeck$ z%stali u vyzna#ovacích 
majuskulí, Kube! dokonce zase jen u 'ímsk$ch #ísel. Ve stopách Güntherov$ch tak 
setrvale krá#el od 1544 jen Kantor Had (Koso'sk$ sv%j pokus troj'ádkového latin-
ského citátu z roku 1547 pozd"ji u& nezopakoval).

3 x 3, 2 x 3

8A/1 Tiska' Pra&ské bible
1488, 1497 
– 1498, 1500 
– 1501, 1513

Praha V - bez diakritiky

8A/2 Severin Pavel 1529, 1537 Praha V - bez diakritiky
8A/3 Severin Jan 1545 Praha V - bez diakritiky
8B/4 Höltzel Hieronymus 1518 Norimberk VT 5/22, 20/88 bez diakritiky

8B/5 Peypus Friedrich 1518, 1531, 
1534 Norimberk VT 5/22,20/88 

– 90 bez diakritiky

8B/6 Bakalá' Tomá! 1532 Plze( (T) - bez diakritiky
8B/7 Had Jan 1536 Praha T 5/23, 20/93 bez diakritiky
8B/8 Milchtaler Leonhard 1538, 1540 Norimberk V - bez diakritiky
8B/9 Du!ík Ond'ej 1542 Litom"'ice V - bez diakritiky

8B/10 Günther Jan

1541, 1543
1545 – 1551 
1551 – 1553, 
1555, 1557 
– 1559, 1561 
– 1565

Norimberk
Prost"jov
Olomouc

VT
VT
VT

5/22, 20/88 bez diakritiky

8B/11 Kube! Ond'ej 1543, 1547, 
1551 – 1552 Praha V - bez diakritiky

8B/12 Kantor Had Jan

1544 – 1547, 
1550 – 1562, 
1564, 1566, 
1569 – 1570, 
1572 – 1573

Praha VT 5/23, 20/93 bez diakritiky

8B/13 Gutknecht Christoph 1546 Norimberk V - bez diakritiky
8B/14 Koso'sk$ Jan 1547, 1553 Praha V - bez diakritiky

8B/15 Oujezdeck$ Alexandr
1551 – 1561

1565

Królewiec, 
Szamotuly
Litomy!l

V

V
- bez diakritiky

8B/16 Hadová Kunhuta 1578 – 1579 Praha V - bez diakritiky

Znateln" men!í stupe( antikvy !. 9 byl roz!í'en ve #ty'ech písmov$ch 'ezech. Nej-
star!í 'ez A reprezentují pouze písmena IX u&itá Pavlem Severinem v margináliích 
druhého vydání Bible 1537. Charakteristick$m rysem je zastaralé zvln"ní pravé dia-
gonály ,X‘, viditelné na antikvách #. 2, 5, 6 a 8. Díky n"mu se m%&eme domnívat, &e 
tak jako v antikv" #. 8 stojíme i zde p'ed Severinov$m d"dictvím po Tiska'i Pra&ské 
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bible, v jeho& dochovan$ch tiscích jsme v!ak shodné torzo nena!li (ob" 'ímské #íslice 
nebyly u&ity ani v prvním vydání Bible 1529).
Pro v$voj domácí písmové kultury, slou&ící pot'ebám #eského jazyka, je nutno jako 

d%le&it"j!í hodnotit skupinu B prezentovanou nám"!*sk$mi tisky. Otevírají ji nedia-
kritizované majuskule u&ité Ka!parem Aorgem k vyzna#ování nejen latinsk$ch, ale 
i #esk$ch nadpis% (tyto po'ízeny sp'e&kov$m pravopisem) nám"!*ské Gramatiky 
ze 7. #ervna 1533. Pon"vad& v!ak Aorg v Gramatice pot'eboval u#ebnicov" vysázet 
kompletní abecedu mal$ch i velk$ch písmen, k této antikv" jako pandán neorga-
nicky p'ipojil minuskule ze !vabachu #. 4A. Aorgovy majuskule byly konstruovány 
stejn" jako antikva #. 2B nám"!*ského Nového zákona 1533. Také zde není ,W‘ tvo-
'eno jako obvykle symetricky zdvojen$mi ,V‘, n$br& vn"j!í tah se !vabachov" stá-
#í. Aorgova abeceda nemá pod vlivem klasické latiny ,U‘ (PRZEDMLVWA) a horní 
p'í#ka ,Z‘ je bizarn" del!í ne&li spodní, #ím& p'ipomíná rotundu.
Nov$ zákon dokon#en$ v Nám"!ti 29. listopadu 1533 je typografi cky shodn$ s Aor-

gov$m tiskem Gramatiky, ale pon"vad& dedikace vzpomíná podíl Mat"je Pytlíka, 
ozna#ujeme ho zde i my, by* s otazníkem, za p%vodce tisku. P'i sazb" Nového záko-
na byla k dispozici u& i malá abeceda (v#etn" ,u‘ a sp'e&ky ,ch‘), tak&e saze# mohl 
pokr$t v"t!í úseky ne&li kurzorické nadpisy. Vedle &iv$ch záhlaví !lo zde p'edev!ím 
o sumarie a marginálie, p'ipojené k textovému !vabachu #. 3A. Franti!ek Muzika, 
ani& by nám"!*sk$ Zákon studoval podrobn"ji, ozna#il kompletní sadu za „primi-
tivní antikvu, pravd"podobn" n"meckého p%vodu“.83) Kresba skute#n" postrádá 
kontrastn"j!í stínování a u litery ,O‘ dokonce zmizela !ikmá osa stínu. Serify jsou 
nerovné, rozpa#ité a v%bec celkov$ dojem je spí!e nervózní (ten ostatn" nezmizí 
ani z mlad!ího pokusu na Nebeském budí#ku Václava Jana Tibelliho 1738). Stylo-
vou #istotu, tolik p'ízna#nou práv" pro ranou antikvu, rovn"& po!pinily vylo&en" 
!vabachov" tvo'ené literky ,d‘ ,h‘ ,s‘ ,w‘ ,z‘ ,&‘ stejn" jako !ikmo polo&en$ gotick$ 
rozd"lovník. Máme tedy jisté právo ozna#it 'ez #. 9B za gotikoantikvu. Do jaké míry 
byla tato tendence cht"ná, nevíme, ale leccos mohly zavinit samotné nároky #esk$ch 

Obr. 57 Antikva #. 9B/3

Obr. 56 Antikva #. 9A/1
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objednavatel%, jim& neum"l$ písma', rytec a písmolijec (Mat"j Pytlík v jedné osob"?) 
u tak malého stupn" nemohl precizn" dostát.
Podstatn"j!í pro dal!í v$voj antikvy je v!ak písma'sk$ refl ex v$slovnosti. Osm 
minuskul bylo toti& u nás zde v%bec poprvé diakritizováno. Pon"vad& ze sp'e&ek 
z%staly jen ,aa‘ ,ij‘ a ,ss‘, proces prob"hl více ne& uspokojiv" – ze samohlásek, odhléd-
neme-li od nepot'ebného ,ó‘, chyb"lo pouze ,í‘ zna#ené postaru sp'e&kou ,ij‘ a u sou-
hlásek nebylo provedeno m"k#ení v p'ípadech ,(‘ ,!‘ ,*‘. Palatálnost skupiny ,d"‘ se 
vyjad'ovala nikoli slitkem, ale pomocí ,"‘ nebo variantním znakem pro ,d‘ (naho-
'e rozdvojen$m), kter$ byl konstruován z'ejm" pod vlivem n"meckého !vabachu. 
Zatímco znaménko nad ,"‘ ve skupinách ,b"‘ ,m"‘ ,n"‘ ,w"‘ má tvar skute#ného 
há#ku, nad t'emi souhláskami vypadá jako te#ka, zna#ící té& kvantitu samohlásek. 
Nevzhledn" vy'e!enou grafi ckou stránku akcent% tv%rci nám"!*ské antikvy #. 9B 
vy#ítat nelze – v&dy* na tomté& problému ztroskotali jak tiska' Tibelli 1738, tak je!t" 
1799 písma' Václav Jan Krabat.

Obr. 58 Antikva #. 9C/5

Obr. 59 Antikva #. 9D/11
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Posledním majitelem nám"!*ské antikvy byl Jan Pytlík, o jeho& tiska'ském anga&má 
b"hem let 1534 a 1535 není sporu. K propagaci písma u& nijak v$razn" nep'isp"l. 
V Písni#kách #ty' evangelick$ch velká i malá písmena u&il pouze na vyzna#ení p"ti 
latinsk$ch míst titulní strany a do Optátovy u#ebnice nazvané Isagogicon za'adil 
o rok pozd"ji dokonce pouhá t'i latinská slova, sázená majuskulemi.
Dal!í dv" skupiny se li!í kresbou minimáln" t'í písmen. Skupinu C charakterizuje 
,M‘ s nízko polo&en$m bodem styku obou vnit'ních tah% a sev'en"j!í obraz ,S‘ a ,V‘. 
Poprvé se objevuje v podob" vyzna#ovacích majuskulí u Peypuse 1534. Had s nimi 
pracoval pouze dvakrát roku 1537 p'i sazb" krátk$ch záhlaví. Kantor Had, zvykl$ 
na toto vyzna#ovací písmo latinsk$ch text% od 1545, za#al kompletní abecedu vel-
k$ch i mal$ch písmen u&ívat a& od 1557. 
Skupina D má naopak ,M‘ s v$!e polo&en$m bodem styku obou vnit'ních tah% 
a otev'en"j!í ,S‘ a ,V‘. Majitelé ji na rozdíl od v$!e zmín"n$ch tiska'% u&ívali té& pro 
sazbu hladkého textu – Netolick$, u n"ho& byla poprvé identifi kována roku 1541, 
sice a& od 1550, ale Günther zcela pr%b"&n" b"hem 1548 – 1566. Du!ík tiskl touto 
antikvou pouze 1542.

2 x 3, 1 x 2
9A/1 Severin Pavel 1537 Praha V - bez diakritiky
9B/2 Aorg Ka!par 1533 Nám"!* V - bez diakritiky
9B/3 Pytlík Mat"j 1533 Nám"!* VT 5/15 á é # ú , ! & $
9B/4 Pytlík Jan 1534 – 1535 Nám"!* V - bez diakritiky
9C/5 Peypus Friedrich 1534 Norimberk V - bez diakritiky
9C/6 Had Jan 1537 Praha V - bez diakritiky

9C/7 Kantor Had Jan

1545, 1547, 
1550, 1552 
– 1559, 1561 
– 1562, 1564, 
1570, 1572 
– 1573

Praha V - bez diakritiky

9C/8 Hadová Kunhuta 1578 – 1579 Praha V - bez diakritiky

9D/9 Netolick$ Bartolom"j
1541, 1543, 
1550 – 1552 
a 1561 – 1562

Praha VT 5/22 bez diakritiky

9D/10 Du!ík Ond'ej 1542 Litom"'ice T 5/21, 20/85 bez diakritiky

9D/11 Günther Jan
1548, 1550
1552, 1560 
– 1562, 1566

Prost"jov
Olomouc

VT
VT 5/19, 20/78 bez diakritiky

Antikva !. 10 p'edstavuje nejmen!í stupe( tohoto druhu písma u&ívaného u nás. 
Byla v!ak nalezena pouze jednou, a to ve form" nediakritizovan$ch majuskulí 

dvou'ádkového titulního textu Bucerovy Knihy o opravdové pé#i o du!e, kterou 
v Litomy!li 1545 vytiskl Alexandr Oujezdeck$. )teme tu op"t ojedin"lá #eská slova 
„VV SSTROSPVRCE SKRZE VVENDELINA RZIHELE LETHA PANIE MDxxxVIII“. 
Sazba je neuspo'ádaná, tak&e budí dojem xylografu. Oproti mlad!ímu stavu zná-
mému z polského Královce zde není je!t" ,W‘. Úrovní písma'ského stylu p'ipomíná 
nám"!*skou antikvu #. 9B.

Obr. 60 Antikva #. 10/1
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M 1.5 x 2.5

10/1 Oujezdeck$ Alexandr 1545
1551 – 1553

Litomy!l
Królewiec

V
V - bez diakritiky

Polokurziva
antikvová polokurziva vznikla jako replika humanistického stínovaného kancelá'-
ského písma, a proto se dle p%vodu naz$vá v typografi cké praxi té& italika. Na rozdíl 
od kurzivních forem je nespojitá a ve srovnání s písmy vertikálními svírá s 'ádkem 
ostr$ úhel #ili je naklon"ná doprava. Kresbu v!ech v$vojov$ch typ% charakterizuje 
jednob'í!ková minuskule ‚a‘.84)

Nejstar!í typ humanistické tiskové polokurzivy vytvo'il t"sn" p'ed záv"rem 15. sto-
letí Francesco Griffo.85) Náklon je patrn$ pouze u malé abecedy, kde&to majuskule 
jen o málo p'evy!ující st'ední písmovou v$!ku mají osu je!t" kolmou. V$jimku tvo'í 
jen ,O‘ a dlouhou ostruhou opat'ené Q, u nich& je osa sklon"ná doleva. Majuskulní 
,A‘ má u& zde charakteristicky se'íznut$ vrcholek. Griffo pracoval na objednávku 
benátské dílny Alda Manuzia st., kter$ po#ínaje rokem 1501 toto obrazem úspor-
né písmo u&íval p'i sazb" levn$ch a formátem men!ích edicí antick$ch klasik%.86) 
Tak'e#en$ aldinsk$ typ se rychle aklimatizoval nejen v ostatních italsk$ch m"stech, 
ale i v cizin" (N"mecko 1510, Francie 1512, +v$carsko 1515, Nizozemí 1522, Anglie 
1528). Do Polska ho uvedl roku 1523 s Vídní obeznámen$ tiska' Hieronim Wietor.87) 
U nás se etabloval pod n"meck$m vlivem.
Zanedlouho se objevil takzvan$ vicentinovsk$ typ, kter$ pro své bibliofi lie roku 
1522 p'ipravil 'ímsk$ písma' a p'íle&itostn$ tiska' Lodovico Vicentino.88) Tato polo-
kurziva se u& neohlí&ela na úspornost sazby. Písmov$ obraz je rozm"rn"j!í zásluhou 
nápadn" dlouh$ch a naho'e doprava stá#en$ch d'ík% ,b‘ ,d‘ ,f‘ ,h‘ ,l‘ a ostrého ,s‘. 
Majuskulní abecedu zv$raznila kaligrafi #t"j!í kresba, ale kolmá osa z%stala zacho-
vána i zde. Také repliky této polokurzivy se b"hem 20. a 30. let pom"rn" rychle roz-
!í'ily, nap'íklad k víde(skému Johannu Singrienerovi st. Ten roku 1524 jako první 
na jiném, mén" v$znamném typu logicky doplnil malou abecedu stejn" sklon"n$mi 
majuskulemi, konstruovan$mi do té doby p'ísn" vertikáln". V Polsku Vicentin%v 
typ u&íval od 1559 poprvé 0azarz Andrysowic.
T'etím v$vojov$m typem byla dle p%vodu naz$vaná basilejská polokurziva z první 
poloviny 30. let 16. století.89) Má robustn"j!í písmov$ obraz, na n"m& se v$znamn" 
podílí sklonem neuspo'ádaná velká abeceda s kaligrafi cky nápadn" neúsporn$m 
,A‘, kolm$m ,O‘ a ,Q‘ nebo p'íli! sklon"n$m ,V‘. Práv" tyto znaky v!ak vtiskly pís-
mu jist$ grafi ck$ p%vab. Repliky basilejské polokurzivy vrcholného typu se záhy 
roz!í'ily po celé Evrop". Fungovaly jako samostatné kni&ní písmo, jím& se sázely per 
extensum celé texty, zejména ver!ované. Za prvního majitele basilejské polokurzivy 
u nás pova&ujeme Ji'ího Melantricha po polovin" 16. století.
Také polokurzivy Francouz% Clauda Garamonda a Roberta Granjona #i polokurzivy 
Jeana Jannona byly pojaty jako rovnocenn$ dopln"k antikvy.90) Garamondovo písmo 
sm"le podtrhlo serify, jejich& v$razn" prohnutá horizontála vystupuje ostr$mi náb"-
hy z písmového obrazu. Majuskule ,A‘ má op"t charakteristicky se'íznut$ vrcholek, 
písmeno ,G‘ se vyzna#uje krátk$m d'íkem ukon#en$m oboustrann" serifem. B'í!ko 
,P‘ není dole uzav'eno. Písmena ,M‘ ,N‘ ,V‘ vynikají !irok$m úhlem vnit'ních tah%, 
p'i#em& u ,M‘ jsou vn"j!í tahy naklon"ny nestejn". Minuskule mají nápadn" dlouhé 
d'íky, ale vlastní t"lo je modelováno velmi um"'en", co& dokládá zejména miniaturní 
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b'í!ko ,a‘ nebo minimalizované o#ko ,e‘. Také Garamondova polokurziva, pokud víme, 
pronikla poprvé a& po polovin" 16. století k Melantrichovi. 
Polokurziva slou&ila jednak jako písmo vyzna#ovací pro marginálie nebo jednotlivá 
slova a jednak jako písmo textové, by* mnohdy jen ke grafi ckému odli!ení dedika-
ce od vlastního díla. Pon"vad& nejen na území )ech a Moravy, ale i v cizin" byla 
dlouho spjata s latinou, je nasnad", &e velmi dob'e obohatila dosavadní repertoár 
antikvové vertikály. V bohemikální kni&ní kultu'e se objevuje poprvé u marginálií 
Glaidtova n"meckého spisu Enntschuldigung, jeho& doslov je datován 27. ledna 1527 
v Mikulov". Tisk b$vá tedy spojován je!t" s mikulovsk$m p%sobením Simprechta 
Froschauera,91) ale pravd"podobnost, &e by byl uskute#n"n práv" zde, a nikoli a& po 
p'est"hování do Lehnice, je tém"' nulová, proto&e Froschauer b"hem moravské éry 
1526 – 1527 polokurzivu jinde neu&il a nemyslíme si, &e ji opat'oval a& v lednu 1527, 
kdy se nad tiskárnou stahovala mra#na. 
Polokurziva se tak bez pochyb objevuje v bohemikálním kontextu a& jako pís-
mo p'edmluvy Peypusova norimberského tisku Heydenov$ch Formulí 1534. Kres-
bou ji 'adíme k takzvanému aldinskému typu. Po více ne& deseti letech ji v Norim-
berku u&il je!t" Christoph Gutknecht, av!ak zcela ojedin"le pro sazbu jazykov" #es-
kého textu i pouh$ch #esk$ch marginálií. Mezi tím se polokurziva po Peypusov" 
vzoru dostala díky Hadovu importu do )ech. Jan Had pomocí ní v!ak vysázel roku 

Obr. 61 Polokurziva #. 1/7
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1536 jen latinskou p'edmluvu, 1537 latinské marginálie a 1540 krátk$ text „ad lecto-
rem“. Písmová sada pak dle na!eho domn"ní p'e!la na Jana Severina, kter$ z ní roku 
1541 po'ídil marginálie u latinské dedikace Hájkovy Kroniky #eské a pak ji 1543 p'e-
dal Janu Chocenskému k vysázení krátkého textu na rubu titulního listu latinského 
traktátu Jana z K'e#ho'e. Do nov" z'izované dílny Hadova nástupce Jana Kantora 
Hada doputovala tato norimberská sada roku 1544. Kantor Had ji pou&íval k t$m& 
ú#el%m jako jeho p'edch%dci, av!ak od 1553 navíc ji& jako chlebové (kni&ní) písmo 
latinsk$ch ver!ovan$ch humanistik a roku 1566 dokonce pro sazbu latinsk$ch citát% 
v #eském textu, co& je ov!em pozd"ji ne&li u kolegy Jana Günthera. Ten se k polo-
kurziv" dostal ze v!ech domácích tiska'% první poloviny 16. století sice nejpozd"ji, 
a to z'ejm" díky odsouvanému p'ijetí latinské ver!ované tvorby, zato v!ak v plném 
rozsahu jejího poslání. U& roku 1553 tu polokurziva funguje jako písmo chlebové 
a od 1557 n"kolikrát jako písmo latinsk$ch slov zasazen$ch do #eského kontextu. 
Günther byl jedin$m domácím tiska'em, kter$ polokurzivní abecedu doplnil zvlá!t-
ní rubrikou trojúhelníkového tvaru.

2 x 3, 1.5 x 2 
1/1 Peypus Friedrich 1534 Norimberk T 5/21, 20/86 bez diakritiky

1/2 Had Jan 1536 – 1537, 
1540 Praha V 5/21 bez diakritiky

1/3 Severin Jan 1541 Praha V 5/21 bez diakritiky
1/4 Chocensk$ Jan 1543 Praha T 5/21 bez diakritiky

1/5 Kantor Had Jan
1544 – 1545, 
1550 – 1562, 
1566, 1570, 
1572 – 1573

Praha VT 5/21, 20/86 bez diakritiky

1/6 Gutknecht Christoph 1546 Norimberk VT 5/20 bez diakritiky

1/7 Günther Jan
1553, 1556 
– 1564, 1566, 
1567

Olomouc VT 5/20, 20/83 bez diakritiky

1/8 Hadová Kunhuta 1578 – 1579 Praha T 5/21, 20/86 bez diakritiky

3. ZÁV&R

Vyjma ryze domácí bastardy u&íval tuzemsk$ bohemikální knihtisk, zde podroben$ 
anal$ze, !est druh% latinsk$ch tiskov$ch písem92) pocházejících z dovozu: gotické 
(rotunda od 1486, textura od 1512), novogotické (!vabach od 1492 a fraktura od 1526), 
humanistické (antikva 1513 a polokurzivní forma 1536). V po'adí sedm$m druhem 
byla gotická tisková bastarda, vytvo'ená v!ak dle domácích rukopisn$ch p'edloh. 
Fungovala jako&to kmenové písmo #esk$ch prvotiska'% u& roku 1476 a i kdy& s p'í-
chodem nového století nastal její z'eteln$ ústup, Tiska' Pra&ské bible a nástupce 
Pavel Severin si ji podr&eli a& do 1522. 
Uvedené letopo#ty prvního v$skytu písma v!ak pro samotn$ v$vin knihtisku p'íli! 
relevantní nejsou. Vzpome(me jen nejstar!í projev antikvy #. 8A u Tiska'e Pra&ské 
bible, zalo&en$ v pouh$ch #ty'ech písmenech ILVX pro 'ímská #ísla nadpis% n"kte-
r$ch prvotisk%. O systematickém pronikání m%&eme hovo'it a& po roce 1536, kdy 
antikvu pro sazbu souvisl$ch text% prvn" pou&il Jan Had. Obdobn" pomalou a p'e-
ru!ovanou cestou k nám vstupovala fraktura. Krátkodob" byla sice importována 
b"hem 1526 – 1527 do mikulovské Hubmaierovy dílny, vedené +v$carem Simprech-
tem Froschauerem a otev'ené pouze novok't"nskému publiku. +ir!í vliv na typo-
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grafi ck$ názor #esk$ch koleg% je zde tak'ka vylou#en. O d%sledn"j!í propagaci se 
vzorov" postarali a& roku 1541 Bartolom"j Netolick$ v Praze a 1545 Jan Günther na 
Morav". 
Kvantitativní stránka písmov$ch zásob na!ich tiskáren byla do 20. let pom"rn" chu-
dá. Není &ádnou novinkou, &e prvním 'emeslníkem s v"t!ím po#tem písmov$ch 
sad, toti& p"ti, byl a& ko#ovn$ cizinec Konrad Baumgarten #inn$ v Olomouci b"hem 
1501 – 1502. S v$jimkou Mikulá!e Koná#e, kter$ jako samostatn$ podnikatel od roku 
1513 postupn" shromá&dil 7 r%zn$ch abeced, si v!ak v!echny ostatní dílny v Praze 
#i regionech vysta#ily se 2 a& 3 abecedami. I kdy& musíme vzít na v"domí velké 
ztráty deformující ná! dne!ní obraz jagellonského knihtisku, kapitálov" podvázané 
'emeslo si tu po'ád je!t" zachovávalo pozdn" gotick$ ráz (Mikulá! Bakalá' 3 abe-
cedy) a jeho hlavní smysl spo#íval v rozmno&ování textu zatím bez z'etele estetic-
kého (Mikulá! Klaudyán 2, Old'ich Velensk$ 2, Jan Moravus 2). První zlom vyvolal 
Pavel Severin vlastnící od roku 1520 – op"t postupn" – 10 písma'sk$ch kas. Je!t" 
viditeln"j!í zásluhy lze p'ipsat Janu Hadovi, kter$ po p'íjezdu z Norimberku roku 
1536 sázel ze 13 abeced. Po#ínaje rokem 1544 se pra&ské &ivnosti musely vyrovnat 
s konkurencí jeho nástupce Jana Kantora Hada, disponujícím ji& 18 abecedami, tedy 
po#tem do poloviny století nejvy!!ím.93) Pra&ské 'emeslo p'edmelantri!ské éry tak 
mohutn"lo, ale rozdíly mezi &ivnostmi samoz'ejm" p'etrvávaly: Bartolom"j Neto-
lick$ (11 abeced), Jan Koso'sk$ (8), Jan Chocensk$ (7), Ond'ej Kube! (6). K podobn" 
diferencovan$m #ísl%m lze dosp"t u tiska'% pracujících mimo Prahu pro jednotu 
bratrskou: Alexandr Oujezdeck$ (11), Ji'í +tyrsa (6), Pavel Olivetsk$ (5), Jan Olivet-
sk$ a Václav +turm (3). Jiné nonkonformní ofi cíny, s v$jimkou prost"jovského Ka!-
para Aorga (7), pracovaly nejen krátkodob", ale v Nám"!ti i saze#sky jednodu!e: Jan 
Pytlík (4), Mat"j Pytlík (3), Václav Hlavá# (2). Za moravsk$ prot"j!ek pra&ského tis-
ka'e Hada lze tak ozna#it a& norimberského p'ist"hovalce Jana Günthera, usedlého 
od roku 1544 v Prost"jov" (14).
Po hubeném období #esk$ch a moravsk$ch prvotisk% tyto po#ty písmov$ch sad 
i p'es svou prom"nlivost nazna#ují r%stovou tendenci na!eho 'emesla, by* ve srov-
nání se zahrani#ím kapitálov" podvázanou. Jak bylo mo&no o#ekávat, s v$jimkou 
n"kolika málo vandrujících tiska'% (Konrad Baumgarten, Libor Fürstenhein, Tiska' 
Cordova Líka'ství) monopolní postavení zaujal u nás textov$ !vabach. T"&ko si v!ak 
m%&eme ud"lat p'edstavu o vyzna#ovacích písmech, jejich& abecední rozsah mohl 
b$t v mnoha p'ípadech miziv$, jak jsme v$!e dosv"d#ili antikvou Tiska'e Pra&ské 
bible anebo jak vidíme na Aorgov" textu'e #. 5, dolo&ené po celou dobu jeho aktivit 
pouze titulním textem „Gramatyka C&eska“. Té& musíme vzít v úvahu, &e n"která 
písma netvo'ila kmenov$ fundus dílny, ale byla evidentn" jednorázov" vyp%j#ena, 
nap'íklad polokurziva pro Hájkovu Kroniku #eskou 1541 u Jana Severina #i t'i heb-
rejské abecedy pro Kantor%v tisk Hortovy Gramatiky 1570. Nakonec je t'eba po#ítat 
i s tím, &e tiskárny nezískaly uvedená mno&ství písmov$ch sad naráz, ale v souladu 
s fi nan#ními a prostorov$mi mo&nostmi, edi#ním programem a m"nícím se typogra-
fi ck$m názorem v"t!inou postupn".
V$!e zmín"n$ch sedm druh% latinsk$ch písem frekventovalo u nás b"hem sledo-
vaného období v 42 stupních a 54 písmov$ch 'ezech. Nejv"t!í morfologickou varia-
bilitu vykazovala antikva (15 r%zn$ch 'ez%), rotunda (12) a textura (9), tedy písma 
nakupovaná evidentn" v p'íle&itostn$ch zbytcích a slou&ící a& na nepatrné v$jimky 
jen k vyzna#ovacím ú#el%m. Nejmlad!í verze domácí bastardy (6) a importovan$ 
!vabach (8) se naproti tomu ukazují jako písma, která svou textovou roli mohla stan-
dardn" plnit i v men!ím morfologickém rozp"tí. +vabach lze po provedeném pr%-
zkumu ozna#it za písmo suverénn" nejroz!í'en"j!í. Na druhém míst" p'ichází antik-
va, av!ak spí!e vyzna#ovací ne&li textová a mnohdy více nekompletní ne& úplná. 
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A& po ní se umístily textura a rotunda. Frakturu stopujeme prozatím nev$znamn", 
pon"vad& !lo o vcelku nov$ sazebn$ materiál, nará&ející na konzervativní sm$!lení 
#esk$ch tiska'%. Bastarda jako&to písmo v$b"hové byla je!t" 'id!í. Pouze antikvová 
polokurziva byla zastoupena 'ezem a stupn"m jedin$m, kter$ se dostal pouze do 
osmi tiskáren.
Krom" pokusné domácí antikvy #. 9B, její& minuskule vykazují prvky jinak a jin-
de u nás nezastoupené gotikoantikvy, a samoz'ejm" domácí bastardy byly v!echny 
zmín"né stylové modifi kace dostupné b"hem první poloviny 16. století po celé Evro-
p". N"které z nich, zejména bastarda, textura, rotunda a #áste#n" !vabach, úsp"!n" 
p'e&ívaly je!t" z minulosti. Pouze tiskovou antikvu a frakturu lze ozna#it za písma 
nov" vzniklá v typografi ckém procesu. Opo&d"n$m p'ijetím fraktury se uzav'ela 
poslední fáze dlouhodobé typografi cké p'estavby, b"hem ní& na!e tiskárny získaly 
písmovou v$bavu, srovnatelnou se zahrani#ím.94)

V$razn$m rysem rotundy a textury je kresebná pestrost majuskulí. P'i klasifi kaci 
p%sobí potí&e, nebo* mno&ství vyzna#ovacího písma nedovoluje mnohdy spolehliv" 
stanovit, zda p'eva&ující znaky tendují t'eba k rotund", #i k zaoblené textu'e anebo 
zda ukazují na hrotitou rotundu, #i spí!e texturu. Tento stav vypl$val z toho, &e pís-
ma v cizin" vznikala p'ibli&n" ve stejnou dobu u& na sklonku 15. století, a to s funk-
cí v$hradn" vyzna#ovací. Pon"tí o stylové #istot" 'ez% p%vodních sad bylo tedy 
u& malé. Není proto nijak v$jime#né, objevíme-li kup'íkladu v rotundové, typicky 
okrouhlé abeced" #. 5 majuskule s pilovit$m okrajem, charakteristick$m pro textu-
ru, anebo naopak nalezneme-li písmena konstruovaná typicky rotundov" v kontex-
tu textury #. 3. 
Druh$ d%vod stylové ne#istoty spo#íval v ekonomické rovin". Sady t"chto vyzna#o-
vacích písem byly získávány z'ejm" jako neúplné a dopl(ovaly se nahodile ze v!e-
mo&n$ch zdroj% – podmínkou v!ak byla shodná písmová ku&elka a shodná písmo-
vá v$!ka (v opa#ném p'ípad" literu nebylo mo&no zakomponovat do sazby, proto&e 
se vymykala jednak z 'ádku a jednak ze zarovnaného povrchu tiskové formy, co& 
v obou p'ípadech znemo&(ovalo kvalitní otisk). Sadu mixtního písma v )echách 
poprvé zastihujeme na samém po#átku knihtisku u nejstar!í plze(ské skupiny 
prvotisk% (Agenda, Nov$ zákon se signetem a Kronika trojánská). Dal!í infi ltraci, 
tentokráte v!ak brn"nskou rotundou, dokládá písmov$ fundus Martina z Ti!nova, 
kter$ je pravd"podobn" toto&n$ s tak'e#en$m Tiska'em -altá'e.95) Morfologická 
pestrost majuskulí té&e sady, #áste#n" bastardní a #áste#n" rotundové,96) dokazuje, 
&e v )echách 80. let 15. století je!t" neskon#ilo období privátního písma'ství a &e pís-
mo bylo dopl(ováno individuální duplikací vyp%j#en$ch matric. Tato situace p'e-
trvávala je!t" na bastard" #. 1 Tiska'e Pra&ské bible, ba i v po#átcích jeho nástupce 
Pavla Severina b"hem 1520 – 1521, kte'í pro revitalizaci svého materiálu rádi vyu&ili 
funk#ních zbytk% po Martinovi z Ti!nova. Teprve s roz!í'ením vyzna#ovací textu-
ry a rotundy, u nich& prozatím &ádné domácí matrice neexistovaly, se tiska'i hojn" 
obraceli bu, na své n"mecké (norimberské) kolegy a #ast"ji z druhé ruky ne& z pro-
fesionálních písmolijen nakupovali zbytky, skládané pak do morfologicky pestr$ch 
komplet% – tento zp%sob „ble!ího trhu“ s písmem ostatn" odpovídal #eské akvizi#ní 
praxi té& v oblasti iniciál, dekoru a ilustrací. P'esto v!ak nesmí vzniknout dojem, &e 
hybridní ráz n"kter$ch písmov$ch sad je charakteristick$ pouze pro #eské 'emeslo. 
O opaku nás namátkou p'esv"d#í typografi cky bezprecedentní postup wittenber-
ského tiska'e Josefa Kluga, kter$ v humanistické prvotin" Matou!e Collina Elegia de 
natali Domini nostri Iesu Christi je!t" roku 1540 defektní sadu vyzna#ovací antikvy 
dopl(oval !vabachovou majuskulí ,A‘.
P'i podrobn"j!ím studiu písma se neodbytn" hlásí otázka o jeho p%vodu. Je siln" 
neurastenická a drá&divá, proto&e sama v sob" díky rudimentální povaze tohoto 
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tiska'ského materiálu koneckonc% p'edjímá odpov",, jaká byla nejen 'emeslná, ale 
i my!lenková orientace kni&ní kultury zkoumaného regionu. Pokou!et se akademic-
ky rozkr$vat limity soudobého domácího písma'ství a písmolijectví je nad histori-
kovy síly, pon"vad& archivní prameny a& na pár zmínek chyb"jí97) a nakonec mohou 
potvrdit jen obecn" p'edpokládanou tezi, &e ka&d$ z tiska'% vlastnil alespo( ru#ní 
licí instrument, v n"m& si ze zakoupen$ch #i p%j#en$ch patric p'ipravil matrice a pak 
dokázal duplikovat pot'ebn$ po#et literek.98) Star!í dohady o zahrani#ním p%vodu 
písmov$ch zásob na!ich tiskáren není t'eba vyvracet.99) Je v!ak u& nanejv$!e nutné 
podlo&it a korigovat na!e dosavadní pov"domí podrobnou a trp"livou anal$zou 
typografi ckého terénu, av!ak s ohledem na !ir!í souvislosti n"meckého knihtisku.
Zb"&n$m pohledem do p'ipojen$ch tabulek bylo mo&no zjistit, &e #elná místa u&iva-
tel% tiskov$ch písem opakovan" obsazují t'i norimber!tí tiska'i, toti& Hieronymus 
Höltzel (zem'. ca. 1532), Friedrich Peypus (zem'. 1535) a Leonhard Milchtaler (zem'. 
1540).100) Jen p'i v$rob" #esk$ch zakázek pracovali souhrnn" s tém"' 50 % písmov$ch 
stup(% a 'ez%, které se pozd"ji uplatnily i v na!ich ofi cínách. Nem"li dle o#ekávání 
pouze #eskou bastardu a p'ekvapiv" se vyhnuli zastarávající textu'e. Höltzel pro 
na!e zakázky u&íval antikvu #. 5, 6 a 8B, rotundu #. 1A, 2, 6, 10, 14 a 15 a !vabach 
#. 2 a 3B. Peypus realizoval bohemikální v$robky antikvou #. 2A a 9B, polokurzivou 
#. 1, rotundou #. 3 a !vabachem #. 3A a 3D. Kone#n" Milchtaler na!e objednávky sázel 
antikvou #. 4, frakturou #. 1 a 3 a !vabachem #. 3D. Vazba mezi #esk$m prost'edím 
a t'emi Norimber#any je dle na!eho soudu evidentní a typologick$m pr%zkumem 
v!ech jejich publikací se proká&e dozajista je!t" z'eteln"ji. Tak !irokou shodu neobje-
víme v písmovém materiálu &ádné jiné zahrani#ní metropole v#etn" Vídn", kde prv-
ní samostatnou písmolijnu zalo&il ostatn" a& 1553 tiska' Michael Zimmermann.101) 
Odpov", na otázku, pro# norimberské tiska'e zahrnujeme do kontextu na!eho knih-
tisku p'ednostn", nacházíme v dal!ích #ástech tabulek, kde se umístili #e!tí a morav-
!tí vlastníci t$ch& písmov$ch druh%, stup(% a 'ez%. Jako spojnice mezi domácími 
'emeslníky a trojicí Norimber#an% fungují v"t!inou Jan Had a Jan Günther, v n"kte-
r$ch p'ípadech i Mikulá! Bakalá', Mikulá! Klaudyán a Bartolom"j Netolick$. Pot'eb-
né interference nenalézáme p'itom jen u písmového materiálu, ale také mezi ilu-
stra#ními a dekora#ními !to#ky v$!e dot#en$ch #esk$ch 'emeslník%.102) 
Norimbersk$ vyu#enec Had a jeho man&elka Kunigunda, rozená Peypusová, se 
v Praze usadili roku 1536, tedy rok po smrti Friedricha Peypuse. Svou tiskárnu za'í-
dili nemal$m d"dictvím, mimo jiné osmi písmov$mi sadami shodn$mi s vybave-
ním norimbersk$ch tiskáren, zejména Peypusovou. Norimbersk$ rodák Günther 
byl zase Milchtaler%v vyu#enec a po s(atku s Markétou Milchtalerovou, vdovou po 
zam"stnavateli, p'ibyl roku 1544 natrvalo na Moravu. Písmové zásoby Güntherovy 
prost"jovské dílny norimbersk$m a zvlá!t" Milchtalerov$m odpovídají v p"ti dru-
zích a stupních. U Netolického jsme napo#ítali #ty'i shody, u Bakalá'e a Klaudyána 
po dvou. 
A#koli p%vod #esk$ch tiskárensk$ch za'ízení b$vá v pramenech ozna#en jako 
vysloven" norimbersk$ velmi z'ídka,103) tamní kni&ní kultura byla u nás chápána 
jako vzorová a vybavování i modernizace na!ich dílen tu jednodu!e tvo'ily sou#ást 
letit$ch obchodních styk% s touto metropolí. Nenakupovaly se v!ak hotové, t"&ké 
a nemobilní odlitky hotov$ch liter, n$br& sériov" vyráb"né leh#í patrice nebo mat-
rice, jejich& kompletní sady bylo mo&no p'evá&et v cestovní ta!ce. D%kaz toho m"ly 
#etné generace na!ich knihov"dc% p'ed o#ima, ale nev"novaly mu pozornost. To, co 
jim unikalo, byl neustále se prom"(ující obraz diakritického aparátu v rámci tého& 
písmového druhu, stupn" a 'ezu. Kresba vlastního písmene se nem"nila, ale diakri-
tiku zavád"l ka&d$ tiska' jinak a jinam. Rytecké zásahy lze kv%li m"lkosti ozna#it 
nesporn" za dodate#né a jejich nejednotn$ tvar ukazuje spí!e na po#ínání amatér-
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ské, jak ukazují nap'íklad nenápadné te#ky ve funkci akcent% u Jobsta Gutknech-
ta. Pon"vad& vyv$!en$ písmov$ obraz na hlav" samotné saze#ské literky t"mto 
dodate#n$m zásah%m &ádn$ prostor neposkytoval, mohly b$t upravovány pouze 
matrice s vhlouben$mi konturami a vystoupl$m okolním prostorem, vhodn$m pro 
dodate#n$ zásah. Distribuce akcent% je ov!em na písmech jednotliv$ch tiskáren tak 
rozdílná, &e tém"' vylu#uje záp%j#ky matric a ukazuje spí!e na nákupy #i kolování 
„neutrálních“ patric.
P'íkladem tu poslou&í Klaudyánova tiskárna, vybavená beze v!ech pochyb písmo-
v$m i jin$m materiálem dle vzoru Höltzelova. Jeho !vabach #. 2 do roku 1518, kdy 
si ho obstaral té& Klaudyán, obsahoval pouze ,&‘. V Klaudyánov" tiskárn" byl ihned 
roz!í'en o ,$‘ a roku 1519 o ,(‘, kde&to Höltzel po 'íjnu 1520 svou sadu nezávisle dopl-
nil písmeny ,#‘ ,(‘ ,'‘ ,&‘. P'itom forma akcent% norimberské a mladoboleslavské verze 
se li!í. Kdy& Klaudyánovo písmo získal 1519 Velensk$, diakritika byla op"t roz!í'ena 
o skupiny typu ,m"‘ ,n"‘. Obdobnou situaci vykazuje rotunda #. 10, pomocí ní& Hölt-
zel realizoval #eské objednávky 1518 a 1520, u&iv p'itom ,á‘ ,(‘, zatímco Klaudyánova 
sada, prezentovaná v Mladé Boleslavi u& 1518, má pouze ,#‘. V díln" Velenského, kam 
i toto písmo p'e!lo, v!ak diakritika op"t doznala neb$valého roz!í'ení. Skute#nost, &e 
se k nám písmo !í'ilo prost'ednictvím nediakritizovaného ná'adí upravovaného dle 
pot'eby a& pozd"ji, dokumentuje té& vyzna#ovací textura #. 1. Pavel Severin za#ínal 
roku 1525 s hláskou ,&‘ a teprve u p'íle&itosti reprezentativních Písní chval bo&sk$ch 
1541 diakritiku roz!í'il na ,#‘ ,(‘ ,'‘ ,.‘ ,n"‘. Jan Had, Jan Chocensk$ a Jan Severin u&í-
vali toté& písmo ov!em bez diakritiky, Kantor Had a nástupce Václav m"li ,#‘, kde&to 
Koso'sk$ ,'‘.
Domn"nka, &e alespo( Had a Günther p'ivezli z Norimberka literky hotové jako&to 
d"dictví po Peypusovi a Milchtalerovi, je sice logická, ale i zde nará&í na neshody 
v akcentech. Sta#í porovnat nediakritizovan$ !vabach #. 1 z Milchtalerovy tiskárny 
a nesporn" toto&né písmo u Günthera, opat'ené v!ak u& deseti akcentovan$mi lite-
rami. Jakkoli fyzick$ p'evoz tiskového materiálu nevylu#ujeme, musíme i u Hada 
a Günthera po#ítat s vlastnictvím patric nebo matric. Had%v písmov$ fundus byl 
toti& za éry Kantora Hada dále dodate#n" upravován a Günther%v p'evzal prost"-
jovsk$ kolega Aorg, le# v duplikované podob", proto&e olomouck$ fundus z%stal 
nadále v Olomouci. Z%staneme-li v rovin" pravd"podobn$ch dohad%, import kovo-
v$ch literek do )ech a na Moravu m%&eme p'edpokládat po#átkem 16. století jen 
u vyzna#ovací antikvy, a to díky nákup%m z druhé ruky (Tiska' Pra&ské bible, +mer-
hovsk$, Koná#). Fyzické p'ejímání tiskov$ch literek m%&eme opatrn" deklarovat také 
v n"kolika málo pozd"j!ích p'ípadech, kdy je shoda kresby a velikosti jedné, nejlépe 
v!ak n"kolika písmov$ch sad je!t" podpo'ena identitou ostatních typografi ck$ch 
prost'edk% a zv"t!ujícím se stupn"m jejich opot'ebovanosti (Bakalá' – Koná# – Cho-
censk$). Podporujícím faktorem je rodinné nástupnictví (Had – Kantor Had), anebo 
sporadické archivní sv"dectví (Chocensk$ – Kantor Had). 
V$!e nastín"ná sonda do n"mecko-#esk$ch obchodních a kulturních vztah% nikte-
rak nepopírá skute#nost, &e písmov$ materiál k nám per analogiam pronikal je!t" 
z dal!ích center. Jak uká&eme ní&e, p'i ruce je kup'íkladu „spárovaná“ rotunda #. 
7 p%vodem z Itálie, u&ívaná nejprve prvotiska'i v Brn" a po#átkem 16. století je!t" 
v Olomouci.104) Froschauerova písma p'ivezená do Mikulova, toti& bastarda #. 5B 
a fraktura #. 1 a 2, pocházela pravd"podobn" z Augsburku a Curychu, kde p%sobili 
tiska'ovi p'íbuzní.105) +merhovského !vabach #. 2 (jako& i d'evo'ezy) lze stopovat a& 
k metské etap" Kaspara Hochfedera.106) Roku 1500 Hochfeder%v n"meck$ !vabach 
zmizel a u +merhovského se objevuje 1519 v diakritizované podob".
Jestli&e jsme diakritiku hodnotili jako v$znamn$ rys #eské typografi cké praxe, nebu-
de na !kodu záv"rem zmínit základní v$vojové tendence, ale nikoli z hlediska hlás-
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koslovného a pravopisného, jak to fenomenáln" dokázal Jaroslav Porák,107) n$br& 
pohledem paleografi cko typografi ck$m. Problémy, a# ní&e pouze nazna#ené, ji& nyní 
potvrzují post'eh Ond'eje Koupila, &e vzdálenost mezi d"jinami knihtisku a histo-
rickou lingvistikou je mnohem bli&!í, ne& jsme byli dosud ochotni p'ipustit.108) 
Diakritika se toti& nevyvíjela u v!ech druh% písem stejn" (frontáln"). Ukazuje se, &e 
v"t!í pot'eba byla poci*ována u textového !vabachu a men!í u gotick$ch a novogo-
tick$ch písem vyzna#ovacích, av!ak zde je t'eba kriticky poznamenat, &e kv%li jejich 
st'ídm"j!ímu v$skytu nem%&eme obraz získan$ excerpcí zam"(ovat s autentick$m 
stavem. Rozdíl mezi textov$m a vyzna#ovacím písmem je pochopiteln$. Nadpisová 
textura a rotunda byly toti& poci*ovány jako sice funk#ní, ale neproduktivní, zatím-
co u !vabachu se pamatovalo na vizuální pohodlí #tená'e pokud mo&no v plné !í'i 
a ve shod" s grafi ck$m územ, prosazovan$m velk$mi tiskárnami (Pavel Severin, Jan 
Had, Jan Günther, Bartolom"j Netolick$). 
)esk$ diakritick$ pravopis, jeho& p%vod se p'isuzuje Janu Husovi, pochází z po#át-
ku 15. století. Do té doby a v n"kter$ch p'ípadech vlastn" a& do 19. století se hlásky 
nemající v latinské abeced" oporu zapisovaly nejednotn" sp'e&kami. Husova refor-
ma po#ítala s existujícími grafémy, jejich& platnost byla rozli!ena v p'ípad" m"k-
ké v$slovnosti te#kou (tak je!t" ve 20. letech u Liechtensteina, Koná#e, Olivetského 
nebo +merhovského), produktivn"j!ím há#kem (anebo charakteristickou kapkou 
v p'ípad" Tiskárny bratrské v Ivan#icích) a u délky #árkou. 
Tento diakritick$ systém se s mnoha poz%statky pravopisu sp'e&kového vyskytoval 
ji& u bastardy, nejstar!ího #eského domácího tiskového písma, jeho& sady rytecky 
i písmolijecky obstarávali pravd"podobn" sami tiska'i. Obecn" platí, &e akcenty 
byly zavedeny rychleji k minuskulím ne&li nad majuskule. Sledujeme-li tvorbu Tis-
ka'e Pra&ské bible od roku 1488, nejprve nacházíme há#ky u palatálních souhlásek 
typu ,#‘ ,(‘ ,'‘ ,!‘ ,*‘ ,&‘, p'i#em& sp'e&ková spojení ,cz‘ a ,rz‘ z%stala v platnosti i nadá-
le. Od roku 1495 a d%sledn"ji a& od 1503 Tiska' zavedl délku na osu samohlásek ,á‘ 
,é‘ ,ú‘. Pro literu ‚ú‘ v!ak je!t" Mikulá! Koná# a Jan Wolff u&ívají b"hem 1507 – 1511 
v bastard" #. 5 n"meck$ grafém ‚ü‘. S nejmen!ím po#tem akcent% vysta#ili Tiska' 
Korandy (,á‘ ,é‘ ,ú‘) a Martin z Ti!nova (,á‘ ,#‘ ,é‘ ,'‘ ,!‘ ,*‘). Skupiny ,d"‘ ,t"‘ ,n"‘ a ,b"‘ 
,p"‘ ,m"‘ ,v"‘ ,f"‘ se pod tlakem písa'ského úzu sázely bastardou v"t!inou jako ,die‘ 
nebo ,bie‘. Pouze u Tiska'e Pra&ské bible je i-ová #ást sp'e&ky substituována há#kem 
(spí!e apostrofem, te#kou #i koso#tvercem). Pon"vad& se ,i‘ nacházelo uprost'ed 
hláskové skupiny, há#ek obvykle nestál na ose samohlásky, n$br& vlevo od mezery 
mezi ob"ma literami, které musely b$t zpo#átku odlévány jako slitek dvou písmen 
na jedné písmové ku&elce. Soubor akcent% prezentovan$ Tiska'em Pra&ské bible 
podr&ely jak Bible benátská 1506, tak i tisky Pavla Severina. Proces, kdy se ,o‘ ve slo-
vech typu „vuol“ exponovalo na „v%l“ (v ose písmového obrazu), tisková bastarda 
do 1522 nezaznamenala.
Základy, které tiska'i a saze#i polo&ili v rámci národní bastardy, byly p'evzaty a dále 
rozvíjeny i v textu'e, rotund", !vabachu a fraktu'e. Obecn" v!ak platí, &e pot'eba 
zavád"t diakritiku se odvíjela nikoli od druhu #i stupn", ale funkce písma – d'íve 
a pe#liv"ji ji získal textov$ !vabach a o poznání mén" vyzna#ovací textura, rotun-
da #i fraktura. Toto prvenství !vabachu se v!ak net$ká písmov$ch sad n"meck$ch 
tiska'%, plnících zakázky nakladatel% z )ech. Jak ukazují v$!e za'azené tabulky, 
Höltzel, Peypus, Milchtaler a Gutknecht si vysta#ili s n"meck$mi verzemi písma 
bez akcent%. V souvislosti s pr%zkumem písmov$ch stup(% jsme zjistili, &e reperto-
ár akcent% se úm"rn" zmen!oval s rostoucím stupn"m vyzna#ovacího písma (srov. 
texturu #. 1, rotundu #. 1 a frakturu #. 1). 
Nakonec je t'eba odpov"d"t na otázku, zda diakritika pronikala do v!ech druh% tis-
kov$ch písem stejn". Nadpolovi#ní v"t!ina vyzna#ovacích textur byla diakritizova-
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ná uspokojiv" a pouze t'etina mén" #i v%bec. Textová rotunda, s ní& pracoval tak'e-
#en$ Tiska' Cordova Líka'ství, byla diakritizována úsp"!n" (by* nadvakrát), ale 
vyzna#ovací rotundy a& na v$jimku u Koná#e, Velenského a +tyrsy akcenty postrá-
daly. Tém"' polovina vyzna#ovacích fraktur nebyla diakritizovaná v%bec a zbylá 
#ást si vysta#ila se základním repertoárem. Na vybran$ch jevech lze prokázat, &e 
roz!i'ování diakritiky nad stav znám$ z prvotisk% a paleotyp% prob"hlo nejprve 
u textov$ch !vabach% a teprve pozd"ji u písem ryze vyzna#ovacích. U& norimber-
sk$ Peypus sázel roku 1518 skupiny ,m"‘ ,n"‘ jako dv" zvlá!tní litery, p'i#em& ,"‘ 
substituoval literou ,é‘. U nás ,"‘ osamostatnil poprvé roku 1536 Jan Had v !vabachu 
#. 1 a 3A, za ním& následovala textura #. 8 Jana Olivetského 1538 a Aorgovy fraktury 
#. 1 a 2 u&ívané od roku 1554. Monoftongizaci ,uo‘ pomocí ,%‘ poprvé zachytil op"t 
!vabach: 1530 Ka!par Aorg (#. 2), po n"m 1535 Alexandr Oujezdeck$ (#. 1 a 2), Jan 
Had 1536 (#. 2) a Jan Severin 1539 (#. 1). Z ostatních písem tento hláskoslovn$ jev 
reprodukovala jen textura, ale se zpo&d"ním v Oujezdeckého +amotulském kanci-
onálu 1561. Jotaci skupin typu ,M"‘, roz!i'ující dosavadní spektrum minuskulních 
,m"‘, zavedl poprvé, a to do !vabachu #. 1, Ji'ík +tyrsa roku 1522 a Pavel Severin se 
této novinky chopil jako druh$ (1524 také do !vabachu #. 1 a 1529 do !vabachu #. 2). 
Textovou rotundu #. 11 takto doplnil Tiska' Cordova Líka'ství roku 1529. +vabach 
#. 3 tento pokrok zaznamenal 1533 (Aorg). Je zajímavé, &e &ádn$ z textov$ch !vaba-
ch% krom" litery ,-‘ v #. 2 Pavla Severina 1529 neobsahoval palatalizovanou majus-
kuli, která by odstranila dosavadní sekundární m"k#ení pomocí -i (Ziena m. -ena) 
anebo pomocí jiné sp'e&ky (Czas m. )as). Od 1506 v!ak lze u Pavla Olivetského 
dolo&it há#ek nad ,"‘ v platnosti ,-e‘. Tento stav b$vá vysv"tlován technick$mi 
potí&emi p'i umís*ování akcent% nad velká písmena, av!ak ,.‘ Severinovy textury 
#. 1 (1541) a ,)‘ u Oujezdeckého textury #. 2 (1561) anebo ,)‘ ,.‘ v Oujezdeckého 
fraktu'e #. 1 (1553) ukazují, &e problém byl p'ece jen písma'sky zvládnuteln$, le# 
nesoustavn".
Pou&ití #i odvr&ení akcentované litery zále&elo na jazykovém úzu st'ídajících se 
saze#%. Vidíme to kup'íkladu na Aorgov" tvorb", v ní& Kancionál habrovansk$ 
z doby ca. 1531 – 1536 bohat" u&ívá ,b"‘ ,d"‘, zatímco jiné tisky té&e dílny tyto !va-
bachové slitky prezentují sporadicky, anebo v%bec ne. Naopak p'íli! v$znamnou 
roli p'i distribuci akcent% nesehrával &ánr díla, i kdy& v rovin" mluvnické zejmé-
na u biblick$ch tisk% znamenal naopak hlavní determinant konzervativn" fi xující 
zastaralej!í jazykov$ stav.
Soudobá rozkolísanost, p'i#ítaná jen individuálnímu jazykovému úzu literárního 
p%vodce, opisova#e #i saze#e, mohla v!ak mít p'ípad od p'ípadu mnohem prozai-
#t"j!í d%vod v nedostate#ném po#tu voln$ch liter a zejména slitk%, tak&e !patn" 
zabezpe#en$ saze# byl nucen st'ídat kup'íkladu ,m"‘ a ,mne‘, jak vidíme na prvním 
vydání Severinovy Bible 1529. I kdy& jazykov"dec souhlasit nemusí, proces sjedno-
cování pravopisu do normativní podoby negativn" ovliv(ovala a mo&ná &e i brzdi-
la dosud p'ehlí&ená, av!ak p'esto zcela základní okolnost, toti& organizace saze#ské 
p'ípravy (rozmetávání oti!t"né sazby a pr%b"&né nakládání o#i!t"n$ch liter do kasy) 
a technické limity saze#ovy práce (um"ní zarovnávat prav$ okraj pomocí zásah% 
do hláskoslovné roviny textu).109) 
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Poznámky

1)  Sta* vznikla jako pom%cka v rámci projektu „)esk$ knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí 1488 
– 1557“ (GA )R, r. #. 405/09/1413).

2)  Winter, Z.: )esk, pr(mysl a obchod v XVI. v#ku, Praha 1913, s. 574. Odtud doslovn" p'ejal Volf, J.: 
D#jiny !eského knihtisku do roku 1848, ed. Arne Novák, Praha 1926, s. 36. Pro vyjasn"ní uvádíme, &e 
k sazb" Hájkovy Kroniky #eské byla u&ita tato písma: !vabach #. 2, textura #. 4, antikvy #. 2A a 7 
a polokurziva. 

3)  Winter, )esk, pr(mysl, s. 576 „to písmo slove v inventá&i r. 1606 „mal, "voboch (gotické litery) melantrychov-
sk,“. Pozd"j!í badatelé &el v!ak nepost'ehli, &e adjektivum „melantrychovsk,“ tu nevyjad'uje formální 
rysy, n$br& &e mezi mlad!ím majetkem specifi kuje p%vod písma, opat'eného je!t" za Melantrichova 
&ivota (zem'. 1580).

4)  Rachlík, F.: Ji&í Melantrych Ro$-alovick, z Avent,nu. Jeho $ivot, dílo a pom#ry knihtisku v XVI. století, Praha 
1930, s. 87 – !vabach je „pozoruhodn, tím, $e má ji$ úplnou interpunkci [sic!] !eskou, tak$e jest zván také 
"vabachem !esk,m“ (toté& na s. 133). Odtud doslovn" p'ejímá je!t" Pe%ek, J.: Ji&í Melantrich z Avent,na. 
P&íb#h pra$ského arcitiska&e, Slovo k historii 32, Praha 1991, s. 35.

5)  Muzika, F.: Krásné písmo ve v,voji latinky. Sv. 1, Praha 1963, s. 488 Melantrich „m#l pr, "vabach vlastního 
&ezu s n#kter,mi odchylkami od b#$ného standardu, a proto tento "vabach b,vá n#kdy ozna!ován Melantrychov,m 
jménem“.

6)  Horák, F. – Wi'(álková, B. – Urbánková, E.: Pravidla jmenné katalogizace star,ch tisk(, prvotisk( a rukopis(, 
Praha 1971, s. 49.

7)  Kopeck#, M.: Úvod do studia staro!esk,ch rukopis( a tisk(, Praha 1978, s. 13.
8)  Navrátil, B.: Glossy k d#jinám moravského tisku, )MM 26, 1902, s. 43-56, 126-151, zvl. 43-44. Teprve pak 

publikoval Tobolka, Z. V.: O metod# d#jin knihtisku, Ro#enka #esk$ch knihtiska'% 24, 1941, s. 29-34.
9)  Bohatcová, M.: Typografická tvorba Pavla Olivetského, SNM C 7/5, 1962, s. 229-260; Bohatcová, 

M.: Norimbersk, a plze%sk, tiska& Hans (Jan) Pekk, )NM, '. hist. 145/3-4, 1976, s. 207-227; Bohatco-
vá, M.: Knihtiska&ská linie Olivetsk,ch, )NM, '. hist. 151, 1982, s. 129-160; Ma%ek, P.: V,znam Bartolom#je 
Netolického pro !esk, knihtisk 16. století, P'ísp"vky ke Knihopisu 4, Praha 1987.

10)  Juda, M.: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku, Lublin 2001.
11)  Kaiser, V.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocn,ch v#d historick,ch, SAP 32, 2, 1982, s. 446-479.
12)  Kup'íkladu Bohatcová, Knihtiska&ská linie Olivetsk,ch, s. 156-157, #. 120 u Psaní saského kurfi 'ta Johan-

na Friedricha (Knihopis 3594) dopl(uje jako tiska'e Jana Olivetského, av!ak díky dv"ma frakturám, 
které Olivetsk$ nikdy nevlastnil, a dal!ím indiciím za skute#ného p%vodce pova&ujeme, by* p'ekva-
piv", Bartolom"je Netolického. Ma%ek, V,znam Bartolom#je Netolického, s. 121-125 v soupisu jeho tisk% 
Psaní neuvádí.

13)  Kup'íkladu )íselné dodatky Knihopisu 2365 (pota&mo Abecední dodatky) kladou vy!ebrodsk$ unikát 
Erasmova vzd"lání Civilitas morum (post 1556) do Güntherovy tiskárny, ani& by vzaly v úvahu, &e 
tento tiska' u& nem"l texturu. Jedin$m mo&n$m p%vodcem tohoto patisku je dle u&itého písmového 
repertoáru, rubrik a iniciál Jan Kantor Had. Günther byl v!ak bezpochybn$m p%vodcem editio prin-
ceps 1556, které má, jak sv"d#í unikát mnichovské BSB, odli!nou typografi i. 

14)  Písmová sada je kompletní soubor tiskového písma v#etn" #íslic, interpunk#ních a jin$ch speciálních 
znak%. Blí&e viz Voit, P.: Encyklopedie knihy. Star"í knihtisk a p&íbuzné obory mezi polovinou 15. a po!átkem 
19. století. Díl 2, Praha 2008, s. 691.

15)  Písmov$ stupe( je velikost písmového obrazu defi novaná vzdáleností mezi p'ední a zadní stranou 
hranolku tiskového písmene a ur#ující po#et 'ádk% neboli v$!ku sazby na stránce. Blí&e viz Voit, 
Encyklopedie knihy 2, s. 692.

16)  Písmová v$!ka je vzdálenost mezi plochou tisknoucího obrazu (hlavou) a protilehlou patou hranolku 
tiskového písmene. Blí&e viz Voit, Encyklopedie knihy 2, s. 691.

17)  Písmová ku&elka je vzdálenost mezi p'ední a zadní stranou hranolku, její& rozm"r se vyjad'uje písmo-
v$m stupn"m. Blí&e viz Voit, Encyklopedie knihy 2, s. 691.

18)  Písmov$ 'ez je synonymum pro ozna#ení kresebné podoby tiskového písmene. Blí&e viz Voit, Ency-
klopedie knihy 2, s. 692.

19)  Knihopis !eskoslovensk,ch tisk( od doby nejstar"í a$ do konce XVIII. století. Díl I Prvotisky (do r. 1500). Tabule, 
Praha 1925. 

20)  Proctor, R.: An index to the early printed books in the British museum. Part II. MDI-MDXX, section I Germany, 
London 1903 a Vobr, J.: Catalogus librorum ab a. MDI ad a. MDXX typis impressorum, qui in Scientiarium 
bibliotheca publica Brunensi asservantur. Pars I-V, Brno 1985-1989.



T I S K O V É  P Í S M O  ) E C H  A  M O R A V Y  P R V N Í  P O L O V I N Y  1 6 .  S T O L E T Í

(185)

21)  Haebler, K.: Typenrepertorium der Wiegendrucke. Bd. 1-5, Halle/S.-Leipzig 1905-1924 (repr. Nendeln-
Wiesbaden 1968), zvl. tabulka za s. XXX prvního svazku.

22)  Bu)hak, H. – Malicki, M.: Hortulusy polskie z oficyny Hieronima Wietora, 1518 – 1546. Proba identyfikacji 
oraz chronologizacji wyda/, Rocznik Biblioteki Narodowej 37-38, 2006, s. 79-90, zvl. 80 a 84 kde se uvádí 
toto&ná Wietorova fraktura, zabírající 20/81-82 (roku 1521), 20/83 (1522) a 20/84-85 (1526 – 1529), 
20/88-89 (1532 – 1541).

23)  Autor je na tomto míst" povinován díkem v!em knihovnám, které mu p'i sestavování katalogu vychá-
zely vst'íc. Nejv"t!í po#et snímk% dodaly a také ochotu a& neuv"'itelnou projevily Národní knihovna 
v Praze, Knihovna Národního muzea v Praze a Strahovská knihovna v Praze. 

24)  Mazal, O.: Paläographie und Paläotypie. Zur Geschichte der Schrift im Zeitalter der Inkunabeln, Stuttgart 
1984, s. 37-64.

25)   Juda, Pismo drukowane, s. 65.
26)  Tobolka, Z. V.: D#jiny !eskoslovenského knihtisku v dob# nejstar"í, Praha 1930, s. 36 klasifi kuje jako texturu 

té& písmo Arno!tov$ch Statut, av!ak Muzika, Krásné písmo 1, s. 350 a 467 ho poukazem na nep'ehléd-
nutelnou kurzivnost #i jednob'í!kové ,a‘ pova&uje správn" za dal!í modifi kaci bastardy.

27)   Juda, Pismo drukowane, s. 81.
28)  Tobolka, D#jiny !eskoslovenského knihtisku, s. 61 „z Gdánska si do Olomouce p&ivezl cel, sv(j materiál knih-

tiska&sk,. Byla to dolnon#mecká textura, &ezaná podle vzoru lübeck,ch, ale li"ící se od n#ho sv,m mohutn#j"ím 
rázem“ a Muzika, Krásné písmo 1, s. 350 „skute!nou texturu m#l u nás je"t# do roku 1500 pouze Konrad 
Baumgarten, !inn, v Olomouci v letech 1500 – 1502. Byla to ale textura dolnon#meckého &ezu, kterou si tento 
ko!ovn, tiska& spolu s jin,mi písmy gotického typu p&ivezl na Moravu z Gdanska“.

29)  Muzika, Krásné písmo 1, s. 345 (foto).
30)  Vobr, J.: Kutnohorská bible – problém 1. a 2. vydání, Miscellanea odd"lení rukopis% a star$ch tisk% 

Národní knihovny v Praze 10/1, Praha 1993, s. 209-224, zvl. 215.
31)   Claus, H. – Pegg, M. A.: Ergänzungen zur Bibliographie der zeitgenössischen Lutherdrucke, Gotha 1982, s. 

176-177, obr. 12-13 (d"dicové Matthiase Schürera ve +trasburku 1523).
32)  Tobolka, D#jiny !eskoslovenského knihtisku, s. 59 reprodukuje Baumgartenovu texturu #. 8 s chybn$m 

popisem „Ukázka sazby Baumgartenovy z r. 1502“ namísto 1501.
33)   Mazal, Paläographie und Paläotypie, s. 64-138.
34)  Muzika, Krásné písmo 1, s. 372 (foto Ratdoltova vzorníku 1486 s deseti 'ezy rotundy).
35)   Juda, Pismo drukowane, s. 96-97.
36)  Crous, E.: Die gotischen Schriftarten im Buchdruck, in: Crous, Ernst – Kirchner, Joachim: Die gotischen 

Schriftarten, Leipzig 1928 (repr. Braunschweig 1970), s. 27-39 a Hartmann, S.: Fraktur oder Antiqua. Der 
Schriftstreit von 1881 bis 1941, Frankfurt/M. 1998, s. 24.

37)  Pátková, H.: )eská st&edov#ká paleografi e, )eské Bud"jovice 2008, s. 136.
38)  Tobolka, D#jiny !eskoslovenského knihtisku, s. 38-54 a Dokoupil, V.: Po!átky brn#nského knihtisku. 

Prvotisky, Bibliografie m"sta Brna, sv. 1. Brno 1974, s. 47-48.
39)  Dokoupil, Po!átky brn#nského knihtisku, s. 43 a Vobr, J.: Kdo byl prvním pra$sk,m knihtiska&em v roce 

1487?, Miscellanea odd"lení rukopis% a star$ch tisk% Národní knihovny v Praze 13, 1997, s. 26.
40)  Muzika, Krásné písmo 1, s. 370 (foto).
41)  Tobolka, D#jiny !eskoslovenského knihtisku, s. 17-34; Spunar, P.: Geneze !eské bastardy a její vztah k !esk,m 

prvotisk(m, LF 78, 1955, s. 34-51 a Pátková, )eská st&edov#ká paleografi e, s. 118-120 a 135-136.
42)  Patrice je kónické ocelové razidlo s vyv$!en$m negativním obrazem tiskového písmene. Blí&e viz 

Voit, Encyklopedie knihy 2, s. 692. 
43)  Matrice je mosazn$ hranolek, na jeho& bo#ní stran" se nachází sní&en$ pozitivní obraz litery po'ízen$ 

silov$m p%sobením patrice. Vyv$!ená okolní masa byla vhodná pro dodate#né zavedení diakritické-
ho znaménka. Blí&e viz Voit, Encyklopedie knihy 1, s. 571.

44) Vobr, Kdo byl prvním pra$sk,m knihtiska&em, s. 31.
45)  Boldan, K.: Minuce Václava +ateckého na rok 1517, AUC, philosophica et historica 1-2, 2002, s. 141-142 

té& 'adí písmo k bastardovému typu na základ" tvaru majuskulí.
46)  Muzika, Krásné písmo 1, s. 476.
47)  Mazal, Paläographie und Paläotypie, s. 181 a Juda, Pismo drukowane, s. 111.
48)  Muzika, Krásné písmo 1, s. 485 (tabule).
49)  Tobolka, Z. V. (ed.): )esk, knihtiska& Mikulá" Koná! z Hodi"kova, Monumenta Bohemiae typographica 4, 

Praha 1927. Faksimilovaná abeceda vlo&ená do Pr%vodního textu obsahuje té& litery ,á‘ ,é‘ ,ó‘ se zna#-
kami pro abreviaci, nikoli pro vyzna#ení kvantity.

50)  Tobolka, )esk, knihtiska& Mikulá" Koná! z Hodi"kova, Pr%vodní text, s. 8 klasifikuje toto písmo jako 
!vabachové z Por$ní.



P E T R  V O I T

(186)

51)  Leemann van Elck, P.: Die Offizin Froschauer, Zürichs berühmte Druckerei im 16. Jahrhundert, Zürich 1940, 
s. 71 (foto) a 166.

52)  Muzika, Krásné písmo 1, s. 484-490.
53)  Mazal, Paläographie und Paläotypie, s. 159-160 a 169-170.
54) Crous, Die gotischen Schriftarten, s. 27-39 a Hartmann, Fraktur oder Antiqua, s. 24. 
55) Juda, Pismo drukowane, s. 111-112.
56) Tobolka, D"jiny #eskoslovenského knihtisku, s. 63-71 a Mazal, Paläographie und Paläotypie, s. 181.
57) Porák, J.: Humanistická !e"tina. Hláskosloví a pravopis, AUC Philologica Monographia 75, Praha 1983, 
s. 81.
58) Muzika, Krásné písmo 1, s. 484, 487.
59) Mazal, Paläographie und Paläotypie, Abb. 102.
60) Muzika, Krásné písmo 1, s. 487 (foto) a Mazal, Paläographie und Paläotypie, Abb. 101.
61)  Tobolka, D#jiny !eskoslovenského knihtisku, s. 69 a Kohút, L.: Typografia a v,tvarná v,zdoba Bakalárov,ch 

tla!í, in: Mikulá! Bakalár +tetina. +túdie a materiály o &ivote a diele slovenského prvotla#iara v Plzni. 
Red. L. Kohút, Bratislava 1966, s. 60.

62) Kapr, A.: Fraktur. Form und Geschichte der gebrochenen Schriften, Mainz 1993, s. 20-22.
63) Crous – Kirchner, Die gotischen Schriftarten, s. 35-39 a Hartmann, Fraktur oder Antiqua, s. 25.
64) Crous – Kirchner, Die gotischen Schriftarten, s. 44-54 (Abb. 81-97), 62-64 (Abb. 119-132).
65)  Fichtenau, H.: Die Lehrbücher Maximilians I. und die Anfänge der Frakturschrift, Hamburg 1961 a Killius, 

Ch.: Die Antiqua-Fraktur Debatte um 1800 und ihre historische Herleitung, Wiesbaden 1999, s. 68-89.
66) Juda, Pismo drukowane, s. 133-137.
67) Muzika, Krásné písmo 1, s. 493 (foto).
68) Leemann van Elck, Die Offi zin Froschauer, s. 123 (foto, 1. 'ádek) a 166.
69) Muzika, Krásné písmo 1, s. 497 uvádí pro v$!ku dvaceti'ádkové sazby 255 mm.
70) Muzika, Krásné písmo 1, s. 494 (foto).
71) Leemann van Elck, Die Offi zin Froschauer, s. 123 (foto, 2. a& 8. 'ádek) a 167.
72) Muzika, Krásné písmo 1, s. 487 (foto).
73) Muzika, Krásné písmo 2, s. 93-113.
74) Hartmann, Fraktur oder Antiqua, s. 23.
75) Mazal, Paläographie und Paläotypie, s. 198-232.
76) Juda, Pismo drukowane, s. 147 a Hartmann, Fraktur oder Antiqua, s. 25.
77)  Beaujon, P. (= Warde, B.): The Garamond‘ Types. A study of XVI and XVII century sources, The Fleuron. 

A Journal of Typography 5, 1926, s. 3-35.
78) Nuska, B.: Po!átky !eské renesan!ní kni$ní vazby, Um"ní 10, 1962, s. 469-493.
79) Kapr, Fraktur, s. 42.
80) Pátková, )eská st&edov#ká paleografi e, s. 139.
81)  Tento Nov$ zákon, odhlédneme-li od zlomku chovaného ve +védsku, je znám pouze strahovsk$m 

unikátem bez posledního listu. Emmou Urbánkovou byl datován do doby po roce 1476, ale dle sd"le-
ní dr. Kamila Boldana z pra&ské Národní knihovny je nutno v$robu posunout s ohledem na fi ligrány 
a& k roku 1491. Tímto p'edatováním se otevírá otázka, zda p%vodcem tisku byl v%bec plze(sk$ Tiska' 
Arno!tov$ch Statut, kter$ v této dob" z'ejm" ji& nepracoval. Jakkoli se antikvové I Dlaba#ova Nové-
ho zákona shoduje s tímté& písmenem Tiska'e Pra&ské bible, textová bastarda obou Tiska'% se siln" 
r%zní.

82) Muzika, Krásné písmo 2, s. 282-284.
83) Muzika, Krásné písmo 1, s. 114.
84) Muzika, Krásné písmo 2, s. 123-149 ov!em zcela bez exkurzu do d"jin polokurzivy u nás b"hem první 
poloviny 16. století.
85) Muzika, Krásné písmo 2, s. 125 a 128 (foto).
86) Wetzig, E.: Kursiv als Buchschrift, Gutenberg-Jahrbuch 1962, s. 39-43.
87) Juda, Pismo drukowane, s. 216-221.
88) Muzika, Krásné písmo 2, s. 132 (foto).
89) Muzika, Krásné písmo 2, s. 135 (foto).
90) Muzika, Krásné písmo 2, s. 147-148 (foto).
91)  Tobolka, Z. V.: Knihtiska& Simprecht Sorg-Froschauer, )MM 53, 1929, s. 501-508, zvl. 504 polo&ka 14 

a Zeman, J. K.: The anabaptists and the Czech brethren in Moravia 1526 – 1628. A study of origins and 
contacts, The Hague – Paris 1969, s. 765-767.

92)  Vedle latinsk$ch tiskov$ch písem bylo v #esk$ch, respektive pra&sk$ch tiskárnách k dispozici je!-
t" importované hebrejské písmo, a to v hebrejsk$ch tiskárnách od 1512 tém"' nep'etr&it" (poprvé 



T I S K O V É  P Í S M O  ) E C H  A  M O R A V Y  P R V N Í  P O L O V I N Y  1 6 .  S T O L E T Í

(187)

konsorciem &idovsk$ch tiska'% a nakladatel% pro modlitební knihu Sidur) a v k'es*ansk$ch tiskár-
nách sporadicky (hebrejská slova u Jana Hada 1537 pokládáme za xylografi i a hebrejské tiskové litery, 
z'ejm" p%j#ené, u&il prvn" Jan Kantor Had 1570), dále se krátkodob" vyskytla importovaná cyrilice 
1517 – 1519 (Franzisk Heorhij Skoryna) a 'e#tina od 1546 (Jan Kantor Had) a na Morav" od 1553 (Jan 
Günther). 

93)  Rachlík, F.: Ji&í Melantrych Ro$-alovick, z Avent,nu, s. 133 uvádí nov" zatím nepotvrzen$ údaj o 40 
písmov$ch abecedách v této díln".

94)  Voit, P.: Nov, pohled na d#jiny renesan!ního knihtisku v )echách a na Morav#, Knihy a d"jiny 11/15, 2004 
– 2008, s. 33-43, zvl. 42.

95)  Vobr, Kdo byl prvním pra$sk,m knihtiska&em, s. 24-38 a T#': Bible kutnohorská, in: Faksimile Bible kut-
nohorské Martina z Ti!nova. Doprovodná publikace k faksimile inkunábule Bible kutnohorské (red. 
Josef Kremla), Praha 2010, s. 20-51, zvl. 39-40.

96)  Tobolka, D#jiny !eskoslovenského knihtisku, s. 54 v kapitole Tiska'i bastardou, na ni& m"la vliv rotunda 
pí!e nep'esn" „n#kte&í !e"tí tiska&i ... &ezali si písmo, je$ sice bylo je"t# bastardou, ale na n#m$ jsou stopy vlivu 
rotundy“. Tento vliv v!ak neprosadil písma', ale utilitárn" sm$!lející tiska'.

97)  Winter, Z.: 'emeslnictvo a $ivnosti XVI. v#ku v )echách, Praha 1909, s. 272 uvádí, &e tiska' Jan Lovi#sk$ 
p'ed polovinou 16. století „litery nov# slíval“, co& ho sice m%&e klasifikovat jako (polo)profesionálního 
písmolijce, ale nikoli je!t" jako písma'e.

98)  Bohatcová, M.: +ivot a práce Pavla Olivetského, prvního tiska&e v Litomy"li, )NM, '. hist. 131, 1962, 
s. 205-218, zvl. 207 a 212 zde asi nejstar!í zmínka ze záv"ti Olivetského sepsané 1534 „k tomu presu 
!ty&i instrumenty, jeden textu men"ího, druh, písma obecného, jako jsem písn# tiskl, t&etí pronostikov,, !tvrt, 
písma nejmen"ího podobného k pronostikovému, ale dob&e men"í, s matricemi i se v"emi literami slit,mi“. Voit, 
P.: Kni$ní poz(stalost olomouckého tiska&e Jana Olivetského z Olivetu jako literárn#historick, a bibliografick, 
pramen, SNM C 29/4. Praha 1984, s. 197-214, zvl. 200 s podrobn$m soupisem tiska'ského za'ízení 
poz%stalého 1548 po popraveném Olivetském. O tom, &e základní písmolijeckou technologii ovládala 
i ivan#ická Tiskárna bratrská, informuje Ne%vera, R. K.: Kralick, nález typografického materiálu z hlediska 
technicko-historického, in: Kralice (red. Vl. Fialová), Brno 1959, s. 81-93.

99)  Rachlík, Ji&í Melantrych Ro$-alovick, z Avent,nu, s. 46 byl snad prvním, kdo u nás obecn" poznamenal, 
&e „matrice i písmo ... byly v#t"inou dodávány z N#mecka“.

100)  Reske, Ch.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Aus der Grundlage 
des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing, Wiesbaden 2007, s. 658-659 (Höltzel), 664-665 (Peypus) 
a 675-676 (Milchtaler).

101)  Fritz, G.: Geschichte der Wiener Schriftgießereien seit der Einführung der Buchdruckerkunst im Jahre 1482 
bis zur Gegenwart, Wien 1924, s. 21.

102)  Voit, P.: Role Norimberku p&i utvá&ení !eské a moravské kni$ní kultury první poloviny 16. století, DP 2010 
(v tisku).

103)  Winter, 'emeslnictvo a $ivnosti, s. 257: „Ond&ej Kube" ... koupil do své impresí velik, "vabach s instrumen-
tem v Norimberce a zaplatil jen polovici té norimberské koup#, druhou polovici platil Václav Oustsk,“. Bohat-
cová, +ivot a práce Pavla Olivetského, s. 207 a 212 kde v záv"ti poznamenán „druh, pres norimbersk,“.

104)  Dokoupil, Po!átky brn#nského knihtisku, s. 47-48.
105)  Leemann van Elck, Die Offi zin Froschauer, s. 71, 123 (fota) a 166.
106)  Vekene, E. van der: Kaspar Hochfeder. Ein europäischer Drucker des 15. und 16. Jahrhunderts. Eine druck-

geschichtliche Untersuchung, Baden-Baden 1974, s. 104-106.
107) Porák, Humanistická !e"tina. 
108) Koupil, O.: Grammatyká&i. Gramatografi cká a kulturní refl exe !e"tiny 1533-1672, Praha 2007, s. 137.
109)  Voit, P.: Nové pohledy na ver"ovanou skladbu Rozmlouvání !lov#ka se Smrtí, LF 109, 1986, s. 166-174, zvl. 

170 kde jsme u& p'ed #asem na základ" srovnání dvou edicí té&e skladby v tiskárn" Pavla Olivetské-
ho upozornili na technické limity saze#ova p'ístupu k hláskoslovné rovin" textu.
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Zusammenfassung:

Petr Voit

Die böhmische und mährische Druckschrift der erste Hälfte 
des 16. Jahrhunderts.

Mit Ausnahme der einheimischen Bastar-
da (Bastardaschrift) verwendete der hier 
einer Analyse unterzogene einheimische 
Buchdruck sechs lateinische Schriftgat-
tungen, die eingeführt worden waren: die 
gotischen Rotunda (Rundschrift) seit 1486 
und Textur (Textura) seit 1512, die neugo-
tische Schwabacher (Schwabacher Schrift) 
seit 1492 und die Fraktur (Frakturschrift) 
seit 1526, und die humanistischen Schrif-
ten Antiqua seit 1513 und die halbkursive 
Form 1536. Den siebten Platz in der Rei-
henfolge nahm die gotische Buchdruck-
kerbastarda ein, die nach der Vorlage der 
einheimischen Handschriften endstan-
den ist. Sie existierte in den tschechischen 
Wiegendrucken bereits im Jahre 1476 und 
wenn auch mit dem Antritt des neuen 
Jahrhunderts ihr deutlicher Rückgang 
zu verzeichnen ist, hielten an ihr der sog. 
Buchdrucker der Prager Bibel und dessen 
Nachfolger Pavel Severin bis 1522 fest.
Die angeführten Jahreszahlen des ersten 
Auftretens einer Schriftgattung sind je-
doch für die eigentliche Entwicklung des 
Buchdrucks nicht so erheblich. Erinnern 
wir nur auf das älteste Vorkommen der 
Antiqua Nr. 8A bei dem Buchdrucker der 
Prager Bibel, das sich auf vier Buchstaben 
ILVX der römischen Nummern der Über-
schriften einiger Wiegendrucke bezieht. 
Von einem systematischen Durchdringen 
kann erst nach dem Jahre 1536 die Rede 
sein, als Jan Had die Antiqua zum ersten 
Mal für zusammenhängende Texte ver-
wendete. Auf ähnlich dornigem Weg kam 
zu uns auch die Frakturschrift, kurzfristig 
wurde sie aber in den Jahren 1526-1527 
in der Werkstatt Hubmaiers in Mikulov/
Nikolsburg importiert, die der Schwei-
zer Simprecht Froschauer leitete und die 
nur für die Wiedertäufer offen war. Ein 

breiterer Einfl uss auf die typographische 
Auffassung der tschechischen Kollegen 
ist nahezu ausgeschlossen. In eine kon-
sequentere Propagation der Vorbilder 
bemühten sich erst Bartolom"j Netolick$ 
im Jahre 1541 in Prag und Jan Günther im 
Jahre 1545 in Mähren.
Die quantitative Seite der Vorräte an 
Schriftgattungen war bis in die Zwan-
zigerjahre verhältnismässig gering. Es 
ist keine Neuigkeit, dass der erste Hand-
werker, der über die grössere Anzahl von 
Schriftsätzen, und zwar fünf, verfügte, 
erst ein Fremder auf Wanderschaft, näm-
lich Konrad Baumgarten, war tätig in Olo-
mouc/Olmütz in den Jahren 1501-1502.
Mit einer Ausnahme von Mikulá! Koná#, 
der als selbstständiger Unternehmer seit 
1513 nach und nach sieben verschiede-
ne Schrift-Alphabete sammelte, reichten 
jedoch alle übrigen Werkstätten in Prag 
oder den Regionen mit zwei bis drei Al-
phabeten aus. Wenn wir auch grössere 
Verluste zur Kenntnis nehmen müssen, 
die unser heutiges Bild des jagellonischen 
Buchdrucks deformieren, bewahrte sich 
das vom Kapital unterbundene Handwerk 
immer noch den spätgotischen Charakter 
(Mikulá! Bakalá' mit drei Alphabete), 
und der hauptsächliche Sinn beruhte in 
der Vermehrung des Textes, bislang ohne 
ästhetischer Berücksichtigung (Mikulá! 
Klaudyán zwei, Old'ich Velensk$ zwei, 
Jan Moravus zwei). Eine Wende rief Pa-
vel Severin hervor, der seit 1520 - wieder 
nach und nach - elf Schriftkassen besass. 
Noch mehr sichtbare Verdienste können 
Jan Had zugeschrieben werden, der nach 
seiner Ankunft aus Nürnberg im Jahre 
1536 aus dreizehn Alphabeten setzte. Be-
ginnend mit dem Jahr 1544 mussten sich 
die Prager Gewerbe mit der Konkurrenz 
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seines Nachfolgers Jan Kantor Had aus-
einandersetzen, der bereits über achtzehn 
Alphabete verfügte – also mit der bis in 
die Jahrhundertmitten höchsten Anzahl. 
Das Prager Handwerk war mächtig ge-
worden, doch die Unterschiede unter den 
einzelnen Gewerben blieben selbstver-
ständlich bestehen: Bartolom"j Netolick$ 
(ein Alphabet), Jan Koso'sk$ (8), Jan Cho-
censk$ (7), Ond'ej Kube! (6). Zu ähnlich 
differenzierten Zahlen gelangt man bei 
den Buchdruckern, die ausserhalb von 
Prag für die Brüdergemeinde tätig wa-
ren: Alexander Oujezdeck$ (1), Ji'ík +tyrsa 
(6), Pavel Olivetsk$ (5), Jan Olivetsk$ und 
Václav +turm (3). Andere nonkonformi-
stische Offi zinen, mit Ausnahme des 
Kaspar Aorg aus Prost"jov/Prossnitz, ar-
beiteten nicht nur kurze Zeit, aber in der 
Stadt Nám"!*/Namiest auch einfach, was 
die Setzerei betrifft: Jan Pytlík (4), Václav 
Hlavá# (2). Als mährisches Gegenstück 
des Prager Buchdruckers Had kann der 
aus Nürnberg zugewanderte Jan Gün-
ther gerechnet werden, der seit 1544 in 
Prost"jov/Prossnitz sesshaft war (14).
Nach der mageren Ära der böhmischen 
und mährischen Wiegendrucke deuten 
die Zahlen der Schriftsätze auch trotz ih-
rer Veränderlichkeit eine Wachstumsten-
denz unseres Handwerks an, wenn auch 
im Vergleich mit dem Auslandskapital 
unverbunden. Wie zu erwarten nahm bei 
uns mit einigen wenigen Wanderdruckern 
(Konrad Baumgarten, Libor Fürstenhein, 
den Drucker von Cordas Líka'ství) die 
Schwabacher Textschrift eine Monopol-
stellung ein. Wir können uns jedoch nur 
schwierig ein Bild von den bezeichneten 
Schriftgattungen machen, deren Ausmass 
des Alphabets in vielen Fällen gering sein 
könnte. Wie wir weiter oben durch die 
Antiqua des Buchdruckers der Prager Bi-
bel belegt haben oder wie wir Aorgs Tex-
tur Nr. 5 sehen die während der ganzen 
Zeit seiner Aktivitäten nur durch den Ti-
teltext „Gramatyka C&eska“ belegt ist. Wir 
müssen auch in Erwägung ziehen, daß 
einige Schriftarten nicht den Stammfun-
dus der Werkstatt bildeten, aber evident 
einmalig ausgeborgt waren, beispielswei-

se die Halbkursive für Hájeks Böhmische 
Chronik 1541 bei Jan Severin oder drei 
Hebräische Alphabete für Kantors Druck 
der Horst Grammatik 1570. Schliesslich 
muss auch damit gerechnet werden, dass 
die Druckereien die erwähnte Anzahl der 
Schriftsätze nicht auf einmal bekommen 
konnten, sondern jeweils nach den fi nan-
ziellen und räumlichen Möglichkeiten, 
dem Editionsprogramm und auch dem 
sich wandelnden topographischen An-
sichten meist nur nach und nach.
Die oben erwähnten sieben Arten der la-
teinischen Schrift wurden bei uns wäh-
rend der verfolgten Zeitabschnittes in 42 
Graden und 54 Schriftschnitten verwen-
det. Die grösste morphologische Variabili-
tät verzeichnete die Antiqua (15 verschie-
dene Schnitte), die Rotunda (12) und die 
Textur (9) – Schriften, die evident in gele-
gentlichen Resten gekauft worden waren 
und die bis auf geringe Ausnahmen nur 
zu bezeichnenden Zwecken dienten. Die 
jüngste Version der einheimischen Ba-
starda (6) und der importierten Schwa-
bacher Schrift (8) erweisen sich dagegen 
als Schriftgattungen, die ihre Textrolle 
standardmässig im geringeren morpho-
logischen Ausmass erfüllen konnten. Die 
Schwabacher Schrift kann nach erfolgter 
Untersuchung als souverän am meisten 
verbreitete Schriftart bezeichnet werden. 
An zweiter Stelle kommt die Antiqua 
in Betracht, doch eher zur Bezeichnung 
als für den Text, oft mehr inkomplett als 
vollständig. Erst nach ihr kommen nach 
Reihenfolge die Textur und die Rotunda. 
Die Fraktur halten wir im Auge bislang 
nur unbedeutend, weil es sich eigentlich 
um ein neues Satzmaterial handelt, das 
auf die konservative Einstellung der böh-
mischen Buchdrucker stösst. Die Bastarda 
als Ausgangschrift war noch seltener. Nur 
die Halbunzialantiqua war durch Schnit-
te und einen einzigen Grad vertreten, der 
nur in acht Druckereien gelangte.
Ausser der versuchsweisen einheimi-
schen Antiqua Nr. 9B, der Minuskel Ele-
mente der andersartig und anderswo bei 
uns nicht vertretenen Gotikoantiqua auf, 
und selbstverständlich der einheimischen 
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Bastarda waren alle im Laufe der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts in ganz Euro-
pa zugänglichen erwähnten stilistischen 
Modifi kationen erreichbar. Einige von 
ihnen, namentlich die Bastarda, Textur, 
Rotunda und zum Teil die Schwabacher 
Schrift, überlebten mit Erfolg aus der Ver-
gangenheit. Nur die Druckerantiqua und 
die Fraktur können als neu im typographi-
schen Prozess entstandene Schriftgattung 
bezeichnet werden. Mit einer verspäteten 
Ausnahme der Frakturschrift, wurde die 
letzte Phase des lang dauernden typo-
graphischen Umbaus abgeschlossen, in 
dessen Verlauf unsere Buchdruckereien 
ihre Ausstattung an Schriftgattungen er-
warben, die mit denen des Auslands ver-
gleichbar sind. Eine markante Eigenheit 
der Rotunda und der Textur ist die zeich-
nerische Vielfalt der Majuskel. Die Klas-
sifi zierung bereitet Schwierigkeiten denn 
die Menge der bezeichnenden Schrift er-
laubt oft nicht zuverlässig zu bestimmen, 
ob überwiegende Merkmale zur Rotunda 
tendieren oder zur abgerundeten Textur, 
oder ob sie auf die spitzige Rotunda zei-
gen oder eher auf die Textur. Dieser Zu-
stand ging davon aus, dass die Schriftar-
ten im Ausland annähernd zu gleicher 
Zeit, Ende des 15. Jahrhunderts, endstan-
den sind, und das ausschliesslich mit be-
zeichnender Funktion. Eine Ahnung von 
stilistischer Reinheit der Schnitte der ur-
sprünglichen Sätze ist fast nicht denkbar. 
Es ist daher keinesfalls eine Ausnahme, 
wenn wir beispielsweise im typisch run-
den Rotunda-Alphabet Nr. 5 Majuskeln 
mit zackigem Rand entdecken, charakte-
ristisch für die Textur, oder im Gegenteil, 
wenn wir Buchstaben fi nden, die im Kon-
text der Textur Nr. 3 typisch auf Art der 
Rotunda konstruiert sind.
Der zweite Grund der stilistischen Un-
reinheit lag im ökonomischen Bereich. Die 
Sätze dieser bezeichnenden Schriftgattung 
wurden offenbar als nicht komplett er-
worben und zufällig aus allen möglichen 
Quellen ergänzt - Bedingung war jedoch 
der übereinstimmende Schriftkegel und 
die übereinstimmende Schrifthöhe (im 
entgegengesetztem Falle könnte die Letter 

nicht ein komponiert werden in den Satz, 
weil die einerseits aus der Linie herausrag-
te und anderseits aus der ausgeglichenen 
Oberfl äche der Druckerform vorsprang, 
was in beiden Fällen einen qualitätvollen 
Abdruck unmöglich machte). Wir fi nden 
den Satz der Mixschrift zum ersten Mal 
in Böhmen ganz am Anfang des Buch-
drucks bei der ältesten Pilsner Gruppe 
der Wiegendrucke (Agenda, Das Neue Te-
stament mit einem Signet und die Troja-
nische Chronik). Eine weitere Infi ltration, 
diesmal jedoch durch die Brünner Rotun-
da, belegt der Schriftfundus des Martin 
von Ti!nov, der wahrscheinlich mit dem 
Drucker des Psalters identisch ist. Die 
morphologische Vielfalt der Majuskeln 
desselben Satzes, zum Teil Bastarda zum 
Teil Rotunda, beweist, dass in Böhmen der 
Achtziger Jahre des 15. Jahrhunderts die 
Zeit des privaten Schrifttums noch nicht 
zu Ende war und dass die Schrift durch 
individuelle Duplikation ausgeborgter 
Matrizen ergänzt wurde. Diese Situati-
on überdauerte noch in der Bastarda Nr. 
1 des Druckers der Prager Bibel, ja sogar 
noch in den Anfängen seines Nachfolgers 
Pavel Severin in den Jahren 1520-1521, die 
zur Revitalisierung ihres Materials gerne 
die funktionsfähigen Überreste aus der 
Werkstatt des Martin von Ti!nov aus-
nützen. Erst mit der Verbreitung der Be-
zeichnungstextur und der Rotunda, bei 
denen keine einheimischen Matrizen exi-
stierten, wandten sich die Drucker mehr 
entweder an die deutschen (Nürnberger) 
Kollegen und kauften öfter aus zweiter 
Hand als aus professionellen Schriftgies-
sereien Reste, die dann zu morphologisch 
bunten Sätzen zusammengesetzt wur-
den. Diese Art vom „Flohmarkt“ der Let-
tern entsprach übrigens der böhmischen 
Akquisitionspraxis auch im Bereich der 
Initialen, des Dekors und der Illustratio-
nen. Trotzdem darf jedoch nicht der Ein-
druck erweckt werden, dass der hybride 
Charakter einiger Schriftsätze nur für das 
böhmische Handwerk typisch ist. Vom 
Gegenteil überzeugt und stichprobenar-
tig das typographisch präzedenzlose Ver-
fahren des Wittenberger Druckers Josef 
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Klug,  der im humanistischen Erst Lings-
werk des Matou! Collinus Elegia de natali 
Domini nostri Jesu Christi noch im Jahre 
1540 den defekten Satz der bezeichnenden 
Antiqua durch die Schwabachermajuskel 
A ergänzte.
Beim ausführlichen Studium der Schrift 
tritt unabwendig die Frage nach ihrem 
Ursprung auf. Diese ist stark neurasthe-
nisch und aufreizend, weil sie in sich 
selber dank dem rudimentären Charak-
ter dieses Druckmaterials letztendlich 
die Antwort vorwegnimmt, was für eine 
nicht nur handwerkliche, aber auch die 
geistige Orientierung der Buchkultur der 
untersuchten Region hatte. Akademisch 
versuchen zu wollen die Limits der zeit-
genössischen einheimischen Schriftarten 
und des Schriftgusses zu enthüllen, über-
steigt die Kräfte eines Historikers, weil die 
archivalischen Quellen bis auf ein paar 
wenige Erwähnungen fehlen und schlies-
slich nur die vorausgesetzte These bestäti-
gen können, dass jeder der Drucker ein 
handbetriebenes Giessinstrument besass, 
in dem er sich aus gekauften oder ge-
borgten Patrizen die Matrizen anfertigen 
und dann die nötige Anzahl der Lettern 
duplizieren konnte. Es ist überfl üssig 
ältere Vermutungen über die ausländi-
sche Herkunft der Schriftvorräte unserer 
Druckereien zu entkräftigen. Es ist jedoch 
schon höchst notwendig, unser bisheri-
ges Wissen durch eine ausführliche und 
geduldige Analyse des typographischen 
Terrains zu unterlegen und zu korrigie-
ren, jedoch mit Berücksichtigung des 
breiteren Zusammenhangs mit dem deut-
schen Buchdruck. Beim fl üchtigen Blick 
in die beigefügten Tabellen könnte man 
feststellen, dass die führenden Stellungen 
in der Verwendung der Druckschriftgat-
tungen wiederholt von drei Nürnberger 
Buchdruckern eingenommen wurden, 
nämlich von Hieronymus Höltzel (gest. 
ca. 1532), Friedrich Peypus (gest. 1535) 
und Leonhard Milchtaler (gest. 1540). Nur 
an der Erledigung der Bestellungen aus 
Böhmen arbeiteten sie zusammen fast 
50% der Schriftgrade und der Schnitte, die 
später in unseren Offi zinen verwendet 

wurden. Wie erwartet hatten sie nicht nur 
die böhmische Bastarda und sie wichen 
überraschend der alternder Textur aus. 
Höltzel verwendete für unsere Aufträge 
die Antiqua Nr. 5, 6 und 8B, die Rotunda 
Nr. 1A, 2, 6, 10, 14, 15 und Schwabacher Nr. 
2 und 3B. Peypus realisierte bohemikale 
Erzeugnisse mit der Antiqua Nr. 2A, 7, 8B 
und mit Halbkursiv Nr. 1, Rotunda Nr. 1B 
und 3 und Schwabacher Nr. 2, 3A und D. 
Milchtaler setzte schliesslich unsere Auf-
träge mit Antiqua Nr. 2A, 4, 7, 8B, Fraktur 
Nr. 1 und 3,  Schwabacher Nr. 3D. Die Bin-
dung zwischen dem böhmischem Milieu 
und den drei Nürnberger Druckern ist 
unserem Urteil nach evident und durch 
die typologische Untersuchung aller un-
serer Publikationen beweist man sie ge-
wiss noch deutlicher. Eine so weitgehende 
Übereinstimmung in den Schriftgattun-
gen fi nden wir in keiner anderen auslän-
dischen Metropole, einschliesslich Wien, 
wo der Drucker Michael Zimmermann 
übrigens erst 1552 die erste Schriftgiesse-
rei gründete.
Die Antwort auf die Frage, warum wir 
die Nürnberger Drucker vorrangig in den 
Kontext unseres Buchdrucks einbeziehen, 
fi nden wir in den weiteren Teilen der Ta-
bellen, wo die böhmischen und mähri-
schen Besitzer der gleichen Schriftgattun-
gen, -grade und -schnitte angeführt sind. 
Als Verbindungsglieder zwischen den 
einheimischen Handwerkern und den 
drei Nürnbergern funktionieren meistens 
Jan Had und Jan Günther, in einigen Fäl-
len auch Mikulá! Bakalá', Mikulá! Klau-
dyán und Bartolom"j Netolick$. Dabei fi n-
den wir die notwendige Interferenz nicht 
nur beim Material der Schriftgattungen, 
sondern auch unter den Illustrations- und 
Dekorationsdruckstöcken der oben er-
wähnten böhmischen Handwerker.
Der in Nürnberg aus der Lehre freige-
sprochene Had und seine Frau Kuni-
gunde, geborene Peypus, liessen sich im 
Jahre 1536 in Prag nieder, also ein Jahr 
nach dem Tode von Friedrich Peypus. 
Ihre Druckerei statteten sie mit der nicht 
kleinen Erbschaft aus, unter anderem mit 
acht Sätzen von Schriftarten, die mit der 
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Ausstattung der Nürnberger Druckereien 
übereinstimmten, insbesondere mit der 
von Peypus. Der gebürtige Nürnberger 
Günther war wieder bei Milchtaler in der 
Lehre gewesen und nach seiner Heirat mit 
Margarethe Milchtaler, der Witwe seines 
Lehrmeisters, kam er 1544 auf die Dauer 
nach Mähren. Die Vorräte an Schriftarten 
in Günthers Werkstatt in Prost"jov/Pros-
snitz entsprechen in fünf Arten und Gra-
den den Nürnbergern und besonders de-
nen Milchtalers. Bei Netolick$ haben wir 
vier Übereistimmungen, bei Bakalá' und 
Klaudyán je zwei gezählt.
Obwohl die Herkunft der böhmischen 
Druckereinrichtungen sehr selten als 
ausgesprochen nürnbergische bezeich-
net wird, wurde die dortige Buchkultur 
bei uns als mustergültig aufgefasst und 
die Ausstattung und Modernisierung 
unserer Werkstätten bildeten einfach nur 
einen Bestandteil der jahrelangen Han-
delskontakte mit dieser Metropole. Es 
wurden jedoch keineswegs die fertigen, 
für den Transport wenig geeigneten Ab-
güsse neuer Lettern gekauft, sondern seri-
enhaft hergestellte leichtere Patrizen oder 
Matrizen, deren komplette Sätze man im 
Reisesack befördern konnte. Den Beweis 
dessen hatten zahlreiche Generationen 
unserer Bücherforscher vor Augen, doch 
sie schenkten ihm keine Aufmerksam-
keit. Das, was ihnen entging, war, das 
sich ständig wandelnde Bild des diakri-
tischen Apparats im Rahmen derselben 
Schriftart, des Grades und des Schnitts. 
Die Zeichnung des eigentlichen Buchsta-
bens änderte sich nicht, aber die Diakritik 
pfl egte jeder Drucker auf andere Weise 
und anderswo. Die Eingriffe des Stechers 
können wegen der geringeren Tiefe als 
zweifellos nachträgliche bezeichnet wer-
den, und deren uneinheitliche Form weist 
eher auf ein amateurhaftes Beginnen, wie 
beispielsweise die unauffälligen Punkte in 
der Funktion von Akzenten bei Jobst Gut-
knecht zeigen. Weil das erhöhte Schrift-
bild auf dem Kopf der Setzerletter selber 
diesen nachträglichen Eingriffen keinen 
Raum bot, konnten nur die Matrizen mit 
vertieften Konturen und überhöhtem 

Raum herum hergerichtet werden, der für 
den nachträglichen Eingriff geeignet war. 
Die Verteilung der Akzente ist allerdings 
in den Schriftarten der einzelnen Drucke-
reien so verschieden, dass ein Ausleihen 
der Matrizen nahezu ausgeschlossen ist 
und daher auf den Kauf oder eine Zirku-
lation „neutraler“ Patrizen deutet.
Als Beispiel dient hier Klaudyáns Drucke-
rei, die mit Schriftarten und anderem 
Material ohne allen Zweifel nach dem 
Vorbild Höltzels ausgestattet war. Seine 
Schwabacher No. 2 enthielt bis 1518, als sie 
sich auch Klaudyán besorgte, nur „&“. In 
Klaudyáns Druckerei wurde dieses sofort 
um „$“ und im Jahre 1519 um „(“ erwei-
tert, Höltzel dagegen ergänzte nach dem 
Oktober 1520 seinen Satz um die Buch-
staben „#“/„(“/„'“/„&“. Dabei unterschei-
det sich die Form der Akzente der Nürn-
berger und der Jungbunzlauer Version. 
Als im Jahre 1519 Velensk$ Klaudyánus 
Schrift erwarb, wurde die Diakritik wie-
der um die Gruppen vom Typ „m"“ und 
„n"“ erweitert. Eine ähnliche Situation 
weist die Rotunda Nr. 10 auf, mit deren 
Hilfe Höltzel 1518 und 1520 Bestelllungen 
aus Böhmen realisierte, indem er dabei 
„á“/„(“ verwendete, während der bereits 
1518 in Jungbunzlau präsentierte Satz 
Klaudyans nur „#“ enthielt. In der Werk-
statt Velensk$s, in die auch diese Schrift 
überwechselte, erfuhr die Diakritik wie-
der eine neue ungeahnte Erweiterung. Die 
Tatsache, dass sich die Schrift zu uns mit-
tels eines undiakritischen, erst später nach 
Bedarf zugerichteten Apparats ausbreitete 
dokumentiert auch die Bezeichnungstex-
tur Nr. 1. Pavel Severin begann im Jahre 
1525 mit dem Laut „&“ und erst gelegent-
lich der repräsentativen Publikation Písn" 
chval bo&sk$ch 1541 erweiterte er die Dia-
kritik um „#“, „(“, „'“, .“/„n"“, Jan Had, Jan 
Chocensk$ und Jan Severin verwendeten 
die gleiche Schrift, allerdings ohne Diakri-
tik, Kantor Had und sein Nachfolger Vác-
lav hatten „#“, Koso'sk$ dagegen „'“.
Die Vermutung, der zufolge wenigstens 
Had und Günther fertigte gegossene Let-
tern  aus Nürnberg als Erbe nach Peypus 
und Milchtaler mitbrachten, ist zwar lo-
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gisch, doch sie stösst auch hier auf Unstim-
migkeiten in den Akzenten. Es genügt, die 
nichtunterschiedliche Schwabacher Nr. 1 
aus Milchtalers Druckerei mit der zwei-
fellos identischen Schrift bei Günther zu 
vergleichen, die jedoch schon mit zehn 
akzentuierten Lettern ausgestattet ist. Wie 
immer wir auch den physischen Transport 
von Druckmaterial nicht ausschliessen, 
müssen wir auch bei Had und Günther 
mit dem Besitz von Patrizen oder Matri-
zen rechnen. Hads Schriftgattungsfundus 
war nämlich während der Ära Kantor 
Hads weiterhin nachträglich ausgerichtet 
worden und Günthers Fundus übernahm 
der Prossnitzer Kollege Aorg, jedoch nur in 
duplizierter Form, weil der Olmützer Fun-
dus auch fernerhin in Olomouc/Olmütz 
blieb. Wenn wir auf Ebene wahrscheinli-
cher Vermutung bleiben, können wir den 
Import metallener Lettern nach Böhmen 
und Mähren zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts nur bei der Bezeichnungantiqua 
voraussetzen, dies dank des Einkaufs aus 
zweiter Hand (Drucker der Prager Bibel, 
+merhovsk$, Koná#). Die physische Über-
nahme von Druckerlettern können wir 
vorsichtig beweisen auch in einigen wenig 
späteren Fällen, wo die Übereinstimmung 
der Zeichnung und Grösse der einen, am 
bestem jedoch mehrerer Schriftsätze noch 
unterstützt wird durch die Identität der 
übrigen typographischen Mittel und dem 
sich vergrössernden Grad ihrer Abnüt-
zung (Bakalá' - Koná# - Chocensk$). Ein 
unterstützter Faktor ost die Nachfolge im 
Rahmen der Familie (Had - Kantor Had), 
oder das sporadische archivalische Zeug-
nis (Chocensk$ - Kantor Had).
Die oben skizzierte Sonde der deutsch-
böhmischen Handels- und Kulturbezie-
hung verleugnet keineswegs die Tatsache, 
dass das Schriftmaterial zu uns noch aus 
anderen Zentren eindrang. Wie wir weiter 
unten zeigen, ist z.B. die „gepaarte“ Rotun-
da Nr. 7 bei der Hand, ursprünglich aus 
Italien, zum ersten Mal von den Wiegen-
druckern in Brünn verwendet und zu Be-
ginn des 16. Jahrhunderts noch in Olmütz. 
Froschauers nach Nikolsburg mitgebrach-
ten Schriftarten, nämlich die Bastarda Nr. 

5B und die Fraktur Nr. 1 und 2 stammten 
wahrscheinlich aus Augsburg und Zü-
rich, wo Verwandte des Druckers wirkten. 
+merhovsk$s Schwabacher Nr. 2 (sowie 
auch Holzschnitte) können erst zur Metz 
Etappe Kaspar Hochfeders aufgespürt 
werden. Hochfeders deutsche Schwaba-
cher verschwand im Jahre 1500 und bei 
+merhovsk$ erscheint sie 1519 in diakri-
tischer Form. Wenn wir die Diakritik als 
bedeutenden Charakterzug der böhmi-
schen typographischen Praxis bewertet 
haben, schadet es nicht zum Schluss noch 
die hauptsächliche Entwicklungstendenz 
zu erwähnen, jedoch keineswegs vom 
Gesichtspunkt der Lautlehre und der 
Rechtschreibung, wie dies Jaroslav Porák 
auf phänomenale Weise bewies, sondern 
in paläographisch typographischer Hin-
sicht. Die Probleme, zwar weiter nur an-
gedeutet, bestätigen die Wahrnehmung 
Ond'ej Koupils, nämlich dass die Distanz 
zwischen der Geschichte des Buchdrucks 
und der historischen Linguistik eine viel 
geringere ist, als bisher angenommen wur-
de. Die Diakritik entwickelte sich nämlich 
bis allen Schriftarten nicht gleich (fron-
tal). Es zeigte sich, dass ein grösserer Be-
darf bei der Textschwabacher empfunden 
wurde und ein geringerer bei gotischen 
und neugotischen bezeichnenden Schrift-
arten, doch hier ist zu bemerken, dass wir 
wegen ihrem mässigeren Vorkommen 
das durch Exzerption gewonnene Bild 
mit dem authentischen Zustand nicht ver-
tauschen können. Der Unterschied zwi-
schen Text- und der Beziehungsschrift ist 
begreifl ich. Die Überschriftentextur und 
die Rotunda wurden zwar als funktions-
fähig, doch nicht produktiv empfunden, 
während man bei der Schwabacher an 
die visuelle Bequemlichkeit des Lesers 
dachte, in womöglich voller Breite und in 
Übereinstimmung mit dem von größeren 
Druckereien durchgesetzten graphischen 
Brauch (Pavel Severin, Jan Had, Jan Gün-
ther, Bartolom"j Netolick$).
Die tschechische diakritische Rechtschrei-
bung, deren Ursprung man Jan Hus zu-
schreibt, ist anfangs des 15. Jahrhunderts 
entstanden. Bis in diese Zeit und in eini-
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gen Fällen sogar bis ins 19. Jahrhundert 
wurden die Laute, die im lateinischen 
Alphabet keine Unterstützung hatten, 
uneinheitlich durch Zeugen geschrieben. 
Die Reform des Jan  Hus rechnete mit exi-
stierenden graphischen Zeichen, deren 
Geltung im Falle der weichen Aussprache 
durch einen Punkt unterschieden wurde 
(so noch in den zwanziger Jahren bei Liech-
tenstein, Koná#, Olivetsk$, +merhovsk$), 
durch ein produktiveres Häkchen (oder 
ein charakteristischen Tröpfchen im Fal-
le der Druckerei der Brüdergemeinde in 
Eibenschitz (Ivan#ice) und bei der Länge 
durch einen Strich.
Dieses diakritische System kommt mit 
zahlreichen Überresten der zeugmati-
schen Rechtschreibung bereits schon bei 
der Bastarda vor, der ältesten tschechi-
schen einheimischen Druckschrift, deren 
Sätze, bezüglich des Stechers und des 
Schriftgusses der Lettern, die Drucker 
wahrscheinlich selber besorgten. Es gilt 
allgemein, dass die Akzente schneller bei 
den Minuskeln als bei den Majuskeln ein-
geführt wurden. Wenn wir das Werk des 
Druckers der Prager Bibel seit 1488 ver-
folgen, fi nden wir die Häkchen zuerst bei 
Palatalkonsonanten des Typs „#“/„(“, „'“/
„!“/„*“/„&“, wobei die Zeugmaverbindun-
gen „cz“ und „rz“ auch weiterhin gültig 
blieben. Von dem Jahre 1495 an und kon-
sequenter erst seit 1503 führte der Drucker 
die Länge auf die Achse der Selbstlaute, 
für den Buchstaben „ú“ verwendete je-
doch noch Mikulá! Koná# und Jan Wolff 
während den Jahren 1507-1511 in der Ba-
starda Nr. 5A den deutschen Buchstaben 
„ü“. Mit einer geringeren Anzahl der Ak-
zente reichten der sog. Drucker Korandy 
(„á“/„é“/„ú“) und Martin von Ti!nov („á“/
„#“/„é“/„'“/„!“/„*“) aus. Die Gruppen „d"“/
„t"“/“n"“ und „b"“/„p"“/„m"“/„v"“/„f"“ 
wurden unter dem Druck des schreibe-
rischen Brauchs mit der Bastarda gesetzt, 
als „die“ oder „bie“. Nur beim Drucker der 
Prager Bibel ist ein Teil der zeugmatisch 
„-i-„ substituierten durch das Häkchen 
(oder eher durch ein Apostroph, einen 
Punkt, ein Rhombus). Weil sich das „i“ 
inmitten einer Lautgruppe befand, stand 

das Häkchen gewöhnlich nicht in der Ach-
se des Selbstlauts, sondern links von der 
Lücke zwischen den Schriftkegeln. Den 
vom Drucker der Prager Bibel präsentier-
ten Komplex der Akzente bewahrten so-
wohl die Venezianische Bibel von 1506, als 
auch die Drucke Pavel Severins. Der Pro-
zess, bei dem sich „o“ in Wörtern vom Typ 
„vuol“ in „v%l“ verwandelte (in der Achse 
des Schriftbildes), verzeichnete die Druck-
bastarda bis 1522 nicht. Die Fundamente, 
die die Drucker und Schriftsetzer im Rah-
men der nationalen Bastarda legten wur-
den übernommen und weiterentwickelt 
in der Textur, Rotunda, der Schwabacher 
und Fraktur. Allgemein gilt jedoch, dass 
die Notwendigkeit, die Diakritik einzu-
führen, sich keineswegs von der Art oder 
dem Grad, sondern von der Funktion der 
Schrift entwickelte – früher und sorgfäl-
tiger gewann sie die Textschwabacher 
und in etwas bescheidenerem Mass die 
Bezeichnungstextur, die Rotunda oder die 
Fraktur. Dieses Primat der Schwabacher 
betraf jedoch nicht die Sätze der Schriftar-
ten der deutschen Drucker, die die Bestel-
lungen der Verleger aus Böhmen erledig-
ten. Wie die Tabellen weiter oben zeigen, 
reichten Höltzel, Peypus, Milchtaler und 
Gutknecht mit den deutschen Versionen 
der Schriftarten ohne Akzente aus. Im 
Zusammenhang mit der Untersuchung 
der Schriftgrade haben wir festgestellt, 
dass das Repertoire der Akzente sich pro-
portional verkleinerte mit dem wachsen-
den Grad der Bezeichnungschrift (vgl. die 
Textur Nr. 1, die Rotunda Nr. 1, und die 
Fraktur Nr. 1).
Die Benützung oder Ablehnung akzentu-
ierter Lettern lag am sprachlichen Usus 
der jeweiligen Setzer. Wir sehen dies bei-
spielsweise im Werk Aorgs, in dem das 
Habrowaner Kantional aus der Zeit um 
1531-1536 in reichen Masse „b"“ verwen-
det, während andere Drucker derselben 
Werkstatt diese Schwabachergüsse nur 
sporadisch oder gar nicht gebrauchen. 
Dagegen spielte die Gattung des Werkes 
bei der Verteilung der Akzente keine sehr 
bedeutende Rolle, wenn Sie auch in der 
grammatischen Ebene namentlich bei bi-
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blischen Drucken, im Gegenteil die haupt-
sächliche Determinante des konservativ 
fi xierenden veraltenten Zustandes der 
Sprache bedeutete. Die gegenwärtige, nur 
dem individuellen Brauch der Sprache des 
Urhebers, des Abschreibers oder des Set-
zers zugerechneten Spaltung konnte je-
doch vom Fall zu Fall eine viel prosaischer 
Ursache haben in der ungenügenden Zahl 
freier Lettern und namentlich der Abgüs-
se, so dass der schlecht gesicherte Setzer 
gezwungen war „m"“ und „n"“ beispiels-
weise abzuwechseln, wie wir in der ersten 
Ausgabe von Severins Bibel aus dem Jahre 
1529 sehen. Auch wenn die Vereinfachung 

der Rechtschreibung in die normative 
Form beeinfl usste negativ und das mög-
licherweise der bislang übersehene, doch 
trotzdem ganz fundamentale Umstand 
verlangsamte, nämlich die Organisierung 
der Vorbereitung des Setzers (die Ausein-
andernahmen des gedruckten Satzes und 
die laufende Rückgabe der gesäuberten 
Lettern in der Kasse) und die technischen 
Limits der Arbeit des Setzers Kunst den 
rechten Rand mittels eines Eingriffs in 
die Ebene der Laute des Textes auszuglei-
chen.

Übersetzung Marie Anna Kotrbová


