
MUZEUM KNIHY 
 

na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou 
Stálá expozice Národního muzea – Dějiny písma, knihy a knihtisku 

 
Pracovní listy pro žáky a studenty základních a středních škol 

 

Klíč 
 

 

 

I. Dějiny objektu – z minulosti žďárského kláštera 

 

1. b) 

2. c) 

3. Fons Beatae Mariae Virginis, podle gotické studniční kaple uprostřed kláštera 

4. Cronica domus Sarensis, mnich Jindřich 

5. b) 

6. dr. Bohumír Lifka 

 

 

II. Nejstarší dějiny písma 

 

1. bizoní nebo březová kůra, jelení kůže nebo hrubý papír, vyrobený z rostliny 

Agave 

2. Egypt, Mezopotamie, Čína 

3. druh písma, tvořeného kombinacemi klínových vrypů /rytí do hliněných 

destiček/, Mezopotamie /vzniklo na zač. 3. tis. př. n. l. v Sumeru/ 

4. b) 

5. v deltě řeky Nilu v Egyptě v roce 1799 napoleonskými vojsky 

6. Jean Francois Champollion (1790-1832) 

7. a) 

8. z roku 868 n. l., obsahuje budhistickou sútru 

9. egyptská bahenní rostlina /z dřeně stonků se vyráběla psací látka/, užíván od 

pol. 4. tis. př. n. l. v Egyptě 

10. voskové tabulky 

11. Pallas Athéné 

12. v Persii /psací látka, vyráběná z kůže ovcí a koz, hladce obroušené, 

nakřídované a hlazené/ 

13. od Etrusků, od 6. století př. n. l. 

14. a) 

15. Alexandrie, Pergamon 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Dějiny písma a knihy od středověku do 20. století 

 

1. svitek /udržel se po celý starověk a přežil později ve formě liturgických knih/ 

2. kodex /česky špalek/ vyvinul se z voskových destiček /rukopisná kniha/. 

Užívaný je od 2. století n. l. na složených dvoulistech papyru či pergamenu, 

řemínky spojovaných a sešívaných ve větší složky v Římě. Rozšiřuje se od 5. 

století n. l., kdy vytlačil dosud užívané svitky a uplatnil se především při psaní 

právnických a náboženských děl /více složek o různém počtu dvoulistů/ 

3. supralibros je vlastnická značka majitele knihy, vytlačená na přední desce 

vazby nebo na jejím hřbetu 

4. v klášterech a kapitulách 

5. b) 

6. donátor – objednatel knihy /například panovník nebo církev/ 

      rubrikátor – označoval počátky vět a kapitol 

      iluminátor – maloval honosné iniciály /počáteční písmena kapitol/ nebo 

celostránkové iluminace /malby/ 

7. desky z bukového nebo dubového dřeva, potažené kůží nebo sametem. 

      Gotické vazby opatřeny kováním /nárožníky, puklice/ 

8. Korán, z poloviny 7. století, používaly tzv. arabesky, z důvodu zákazu 

zobrazovat lidské postavy 

9. první slovanské písmo – hlaholice, sv. Konstantin /Cyril/, cyrilice vznikla 

z hlaholice /je to písmo snazší a čitelnější/, graždanka je moderní forma 

staroslověnského písma, která vznikla v 17. století za Petra Velikého  

10. Pražské hlaholské zlomky, Kyjevské listy, Evangelium zagrafské, Evangeliář 

Assemanův, Remešské evangelium 

11. významná staroslověnská památka, v klášteře Emauzy v Praze, od poloviny 

16. století bylo v Remeši jako součást korunovačního pokladu francouzských      

králů 

12. b) 

13. korunovace Vratislava II. v roce 1085 

14. Mater verborum, Liber viaticus, Misál Jana z Dražic, Žaltář karlštejnské 

kapituly, Františkánská bible, Bible Jana z Dražic 

15. figurální a rostlinný dekor v dřících iniciál 

16. Krumlovský sborník, Misál Jana Strniště z Jablonné, Chebské officium, 

Sanctorale Bernardi Quidonis, Brevíř probošta Jana z Roudnice 

17. v Jistebnickém kancionálu, Jenský kodex  

18. kolem roku 1445, v Mohuči /SRN/, Johannem Gutenbergem (Gensfleischem) 

19. impressum – tiskařský údaj 

litera – tištěné písmeno 

korektor – prováděl kontrolu sazby, případně ostatních součástí tiskové formy 

dřevořez – nejstarší grafická reprodukční technika /vyryté do dřeva/ 

knihař – vytvářel vnější ochranu knihy /vazbu/ 

libri catenati – /knihy na řetězech/, ochrana knižních fondů ve středověku před 

odcizením 

prvotisky – knihy tištěné do roku 1500 /inkunábule/ 

20. v Číně ve 2. století n. l., do Evropy ho v 9. století n. l. přinesli Arabové 

21. Plzeň, druhá polovina 15. století, Kronika trojanská /1468/ 

22. a), b), c) 

23. v Kralicích nad Oslavou, Jana Blahoslava, v letech 1579-1594 



24. Ludwig Elsevir z Leydenu, tzv. elzevirské tisky /elzevírky/ typické malým 

formátem a vyspělou tiskařskou technikou. Vycházely zde díla antických 

klasiků a významných autorů své doby 

25. John Baskerville (1706-1775), britský písmolijec a knihtiskař /zlepšil kvalitu 

papíru a tiskařské černě, zdůraznění kontrastů silných a slabých linií/, 

symetrické kontrastní písmo 

Karel František Rosenműler (1678-1727), český tiskař, nakladatel a 

vydavatel. Od roku 1719 vydával první české noviny /Pražské české noviny/, 

které zanikly až v roce 1772. Vydával také kalendáře, slovníky a naučné spisy   

26. Výtah z dějin českých /Epitome historica Rerum Bohemicarum seu Historia 

Boleslaviensis/, Obrana jazyka slovanského, zvláště českého, Rozmanitosti 

z historie Království českého /Miscellanea historica Regni Bohemiae/, Čechy 

učené /Bohemia docta/ 

27. b) 

28. Karel Rafael Ungar (1743-1807), český kněz, osvícenecký myslitel, správce 

univerzitní knihovny v Praze /od října 1780/, založil zde bohemikální oddělení 

Václav Hanka (1791-1861), český básník, filolog a národní buditel,  první 

muzejní bibliotékař. Ve své době jeden z hlavních propagátorů idejí slovanské 

vzájemnosti. Hankovo „objevení“ RKZ založilo jeho věhlas a slávu doma i ve 

světě  

Alois Senefelder (1771-1834), vynálezce litografie /v roce 1797 zhotovil první 

kamenotiskařský lis, na kterém začal tisknout „z plochy“, tzn. litografii 

chemickou cestou/ 

29. v roce 1831 /1. ledna 1831/ k podpoře a rozšíření české literatury při 

Národním muzeu /Vlastenském muzeu/ 

30. Riegrův slovník naučný, Ottův slovník naučný 

31. Arnošt Procházka (1869–1925), Karel Hlaváček (1874–1898), Hugo Kosterka 

(1867–1956), Zdenka Braunerová (1858–1934) 

32. 30. března 1908 v Praze, od roku 1928 

33. Zdenka Braunerová (1858–1934), česká malířka, grafička, návrhářka 

dekorativního a užitkového skla a knižních vazeb  

      Ludvík Bradáč (1885–1947), hlavní představitel moderní české knižní vazby, 

      teoretik, nakladatel a spisovatel 

     Josef Váchal (1884–1969), malíř, grafik, knihvazač, spisovatel, řezbář 

     William Morris (1834–1896), průkopník moderní knihy, tiskař, básník, kritik  

34. Vojtěch Preissig (1873–1944), Josef Váchal (1884–1969), Karel Dyrynk 

(1876–1949), Oldřich Menhart (1887–1962) 

35. Josef Čapek, Josef Lada, Jan Zrzavý, Vlastimil Rada, Václav Špála, Adolf 

Kašpar, František Kobliha, Jan Konůpek, Cyril Bouda, Karel Svolinský, Max 

Švabinský, Josef Váchal, Alois Moravec, Václav Mašek, Karel Vik, Hugo 

Boettinger, Adolf Hoffmeister, František Tavik Šimon, Ferdiš Duša, Eduard 

Milén, Jan Rambousek, Petr Dillinger, Josef Šíma, Jindřich Štýrský, Toyen 

36. knižní ilustrátoři – Jan Konůpek, František Tichý, Karel Svolinský, Vladimír 

Tesař, Jiří Trnka, Zdenek Seydl, Jindřich Kovařík, Karel Franta, Ota Janeček, 

Ludmila Jiřincová, Zdeněk Sklenář, Josef Lada, Jan Zrzavý, Jaroslav Šerých, 

Květa Pacovská, Zdeněk Burian, Helena Zmatlíková, Kamil Lhoták, Cyril 

Bouda, Karel Svolinský, František Tichý, Ondřej Sekora, Zdeněk Mézl, Josef 

Paleček, Karel Műller 

knižní úpravci – Method Kaláb, Oldřich Hlavsa, Jiří Rathouský, Milan 

Kopřiva, Zdenek Seydl, Jan Solpera, Rostislav Vaněk, Josef Týfa, Miloslav 



Fulín, Zdeněk Mlčoch, Pavel Hrach, František Muzika, Milan Hegar, Zdeněk 

Ziegler, Clara Istlerová, Milan Jaroš 

37. v roce 1972 Ludvíkem Vaculíkem (edice Petlice),  

      edice - Petlice, Texty přátel, Kvart, Expedice, Popelnice, Česká expedice, Kde 

      domov můj, Krameriova expedice, SOS, Mozková mrtvice, Pražská imaginace, 

      Česká expedice, Prameny, Duch a život, Vokno, Přátelé 

38. Frankfurt nad Mohanem, Washington, Mnichov, Londýn, Toronto, Curych, 

      Erlangen, Kolín nad Rýnem, Lund, Toronto, Haarlem, Hamburk, Paříž, Řím 

      nakladatelství – Sklizeň svobodné tvorby, Křesťanská akademie, Kruh přátel 

      satiry, Rada svobodného Československa, Společnost pro vědy a umění 

      v USA, Sklizeň, Karel Jadrný, 68 Publishers, CCC Books, Index, Poezie mimo 

      domov, Arkýř, Opus bonum, Konfrontace, Rozmluvy 

                 39.  zlepšení úrovně grafické úpravy a reprodukčních technik, netradiční  

                        zpracování podoby knihy, použití speciálních druhů papíru, nové způsoby 

                        vazeb, kniha soupeří s ostatními médii, v elektronické podobě se vydávají celé 

                        knihy 

40. Nejkrásnější česká kniha, Magnesia Litera, Gloria musaealis, Zlatá stuha, 

      Cena Akademie věd ČR, Cena rektora Univerzity Karlovy, podzimní knižní trh 

      v Havlíčkově Brodě (cena města Havlíčkův Brod, cena kraje Vysočina, cena 

      Tiskáren Havlíčkův Brod) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


