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Historie

Dana Massowová

Historie knihtisku v Mikulově
Mikulovské tiskárny v 16.–18. století
Knihtisk v Mikulově má bohatou, dlouhou tradici a patří neodmyslitelně k obecným ději-

nám knihtisku na Moravě vůbec. V některých dobách Mikulov v produkci knih dokonce 

předčil větší a významnější moravská města (např. Brno, Opavu či Olomouc). Existence tis-

kárny vždy městu potvrzovala jeho významné postavení ve vzdělávací i kulturní oblasti.

Díky působení nekatolických elementů a významné židovské komunity byla produkce 

knih v Mikulově neobvykle pestrá. O jednotlivých tiskárnách, respektive jednotlivých spi-

sech vytištěných v Mikulově vyšly v minulosti krátké studie či statě. Zatím se však nikdo 

nepokusil toto téma komplexně zpracovat. Jedním z důvodů mohla být i skutečnost, že in-

formace k některým tiskárnám se nám dochovaly pouze torzovitě. V jiných případech jsou 

jediným výpovědním pramenem jen tisky vydané jednotlivými tiskaři – ty jsou však, co se 

týče výpovědní hodnoty, často velmi skoupé. I přesto se dr. Karel Jüttner, první kustod mi-

kulovského muzea, pokusil o dokumentaci mikulovského knihtiskařství. Výsledkem jeho 

bádání je dochovaný neúplný rukopis uložený v archivu muzea.1 Vedle Jüttnera se tímto 

tématem krátce zabýval také Theodor Seifert ve své monografii o Mikulově.2 V publikaci 

Mikulov, redigované Václavem Richterem, se Metoděj Zemek v jedné kapitole zmiňuje 

pouze o habánské tiskárně Simprechta Sorga.3 O krátké činnosti habánské knihtiskárny 

podrobněji pojednává stať Zdeňka Tobolky.4 Práce Jana Bombery rozebírající spis IANVA 

LIGVARVM, jenž vyšel tiskem v Mikulově, nám vedle popisu tohoto neobvyklého díla 

přibližuje působení tzv. piaristické knihtiskárny.5

Doposud nebyla popsána činnost novodobé mikulovské tiskárny fungující v le-

tech 1859–1940. Informace o jejím působení a jednotlivých jejích majitelích v tomto 

článku byly povětšinou čerpány z pramenů – především z mikulovského týdeníku Nikols-

burger Wochenschrift vydávaného touto tiskárnou a z úředních dokumentů uložených ve 

Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově.

Počátky knihtisku v Mikulově se tradičně kladou do doby zdejšího působení novo-

křtěnců. Ti sem přišli v čele s Balthasarem Hubmaierem, hlavou celého tohoto křesťan-

ského reformního hnutí, z německých zemí v roce 1526. Do Mikulova si přivezli také 

vlastní tiskárnu, kterou vedl známý knihtiskař Simprecht Sorg zvaný Froschauer.6 Svému 

řemeslu se vyučil v Augsburgu a Curychu. Jeho knihtiskárna je považována za vůbec 

první na Moravě.7 Ze samotné podstaty tiskárny vyplývá, jaký druh spisů se zde vydával. 

Jednalo se výlučně o knihy náboženské, přibližující a obhajující novokřtěnecké hnu-

tí, a jejich autorem byl většinou sám Hubmaier. Knihtiskárna zde působila jen krátce, 

a to v letech 1526–1527. Důvodem bylo pronásledování habánů na Moravě, jež začalo 

1 Rukopis Karla Jüttnera, Archiv Regionálního muzea v Mikulově, neevidováno.

2  SEIFERT, Theo: Nikolsburg. Geschichte der Stadt in Wort und Bild, Mikulov 1937. O tiskárnách s. 206–207. 

Zmiňuje mikulovské knihtiskárny především v 17. a 18. století, tato práce však postrádá poznámkový 

aparát. 

3  ZEMEK, Metoděj: Novokřtěnci v Mikulově, in: RICHTER, Václav – KRSEK, Ivo – STEHLÍK, Miloš – ZEMEK, 

Metoděj: Mikulov, Brno 1971, s. 87–89, o tiskárně s. 88.

4  TOBOLKA, Zdeněk: Knihtiskař Simprecht Sorg-Froschauer, Časopis Matice moravské, roč. 53 (1929), 

s. 501–506.

5  BOMBERA, Jan: Mikulovský tisk IANVA LINGVARVM z roku 1631, Studia Comeniana et historica, roč. 17 

(1987), č. 34, s. 29–36.

6  Zemek k tomuto přízvisku doplňuje: „Česky bychom řekli Žabák.“ ZEMEK, c. d., s. 88. Původ tohoto 

přízviska můžeme odvodit z tiskařského znaku, který Sorg používal.

7  „První knihtiskárna moravská, která však tiskla jen německé knihy, byla tiskárna v Mikulově, r. 1526 

a 1527.“ TOBOLKA, c. d., s. 33.



Historie

59

v roce 1526 s nástupem Ferdinanda I. 

Habsburského na český trůn – ne-

smiřitelného odpůrce reformace, 

zejména novokřtěnců a především 

Hubmaiera. Před hrozbou zatčení 

a trestu smrti uprchl Sorg v srp-

nu 1528 do polské Lehnice, kde po-

kračoval ve své činnosti. Obecně 

se uvádí, že Sorg vydal v Mikulově 

dohromady 17 nebo 18 děl.8 Přesto-

že Sorgova tiskárna znamenala pro 

Mikulov pouhou drobnou kapitolu 

v jeho historii, přinesla mu jedno 

prvenství – tiskly se zde první ně-

mecké knihy na Moravě.9

Historie mikulovského knih-

tiskařství pokračovala po více jak 

stoleté odmlce, tentokráte výlučně 

v režii protireformace. Starší lite-

ratura uvádí, že kardinál František 

Dietrichstein zde roku 1622 založil 

tiskárnu, která byla do provozu uvedena až po příchodu italských piaristů v roce 1631.10 

Tento zvláštní údaj není dále vysvětlen, a proto můžeme jen usuzovat, jak jednotliví 

autoři k tomuto poznatku dospěli a co měli na mysli tzv. „založením“ a „uvedením do 

provozu“. Osobně se přikláním k roku 1630, kdy máme doložený nejstarší dochovaný 

tisk zhotovený touto knihtiskárnou.11

Tiskárna pod patronací pomocného olomouckého biskupa Jana Gramaye působila 

v prostorách piaristického gymnázia (v místě bývalého špitálu) založeného roku 1631. 

S tímto rokem se také váže jeden z prvních tisků vydaný touto tiskárnou, a to dílo označo-

vané IANVM LINGVARVM.12 Učebnice byla určená pro tehdy nově přišlé italské piaristy 

neznající němčinu ani češtinu. Jak upozorňuje Bombera ve své práci detailně rozebírající 

tento tisk, nejedná se o známý spis J. A. Komenského Brána jazyků otevřená (označovaný 

jako Janua linguarum reserata), nýbrž o přepis učebnice popisující metodu výuky jazyků 

vynalezenou ve španělské akademii v Coimbře.13

8    Seznam a názvy jednotlivých tisků viz TOBOLKA, c. d., s. 503–505. Autor uvádí, že celkový počet spisů 

vydaných v Mikulově činí dohromady 17. Zemek uvádí 18, viz ZEMEK, c. d., s. 88. 

9    „Sorg neznamená zjev, který by přinášel do vývoje československého knihtisku něco nového... nepřispěl 

nijakou novotou k vývoji našeho knihtiskařství a netěžil v ničem pro sebe z toho, co již československý 

tisk tehdy poskytoval. Byl poutníkem, který, jak přišel, tak nezměněně odcházel, nesrostl s prostředím, 

v němž se krátce zdržoval, nezapustil kořeny v zemi, v níž chtěl působiti pro idee ze Švýcar přivezené.“ 

TOBOLKA, c. d. s. 508.

10  SEIFERT, c. d., s. 206.

11  Spis vydaný roku 1630 má název: „Officia Propria Sanctorum Cathedralis Ecclesiae Et Totius Dioecesis 

Olomusenfis Consensu & Authoritate S. D. N. Urbani VIII. Omnibus omnium ordium Sacerdotibus 

Recitanda, Nicolspurgi 1630.“ Autorem tohoto spisu by měl být kardinál F. Dietrichstein a jeden exemplář 

je uložen ve Vědecké knihovně v Olomouci pod signaturou 5.322. 

12  Celý název mikulovského tisku z roku 1631 zní: „Cyllenius Poliglottus sive IANVA LINGVARVM continens 

sententias seu enuntiationes 1200 per quas compedio lingua latina edisci potest, aliaeque ad similem 

normam omnes in gratiam Germanorum hac Septima editione typis commisas, Nicolspurgi 1631.“ Jeden 

exemplář tohoto tisku je uložen ve Vědecké knihovně v Olomouci pod signaturou 600.653.

13  Tuto tezi obhajuje Bombera takto: „Komenský žil v době příchodu piaristů do Mikulova (2. 6. 1631) 

v polském Lešně, kde v březnu r. 1631 dopsal a potom vydal latinský text svého díla. Je tedy sotva 

myslitelné, aby piaristé znali Komenského dílo a vydali je již téhož roku, v roce svého příchodu do 

Mikulova.“ BOMBERA, c. d., s. 30.

Tiskařský znak Simprechta Sorga zvaného Froschauer (Žabák)
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Jedna z prvních knih vydaných v Mikulově se datuje již k roku 1527. Kniha od Balthasara Hubmaiera Von dem Schwert. 
Ein Christennliche erkleru[n]g der Schrifften, so wider die Oberkait (das ist. Das die Christen nit sollent jm Gwalt 
sicze[n], noch das schwert fiern) von etlichen Bruedern gar ernstlich angezogen. werdendt, vytištěná Simprechtem 
Sorgem (Státní vědecká knihovna v Olomouci)
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Snahou kardinála Dietrich-

steina bylo rekatolizovat ce-

lou zemi, včetně vlastních 

držav. Jedním z nejúčinněj-

ších prostředků k dosažení 

tohoto cíle byly právě knihy. 

Měly šířit jedinou správnou 

křesťanskou víru – katolic-

kou. Ve velkém množství se 

zde tedy vydávaly nábožen-

ské a modlitební knihy. Tis-

kárna sloužila také potřebám 

piaristického řádu – tiskly se 

zde učebnice (zvláště jazyko-

vé), dále úřední spisy či růz-

ná nařízení.

Jako provozovatel tiskár-

ny bývá označován Micha-

el Langer. Po něm tiskárnu 

převzali Kryštof a Kašpar 

Haugenhofferové. Jaký pří-

buzenský vztah vázal tyto 

dva muže, nám není bohužel 

známo. Roku 1641 odkoupil 

knihtiskárnu Johann (případ-

ně Jan) Bernardt Werner,14 

jenž se uvádí jako její po-

slední majitel. O rok později 

však z obav před švédskou 

okupací přemístil tiskárnu 

do Brna. Po Wernerově smrti 

se jeho rodina ocitla v těžké 

životní situaci a Wernerova 

manželka tiskárnu prodala. 

O dalším osudu knihtiskár-

ny již není nic známo.

Jüttner zmiňuje existenci další tiskárny v Mikulově kolem roku 1673,15 o níž však žád-

né jiné informace nemáme. Relativně krátké období, v letech 1722–1723, zde fungovala 

tiskárna, jejímž majitelem a provozovatelem byl Franz Anton Schönstein. Přišel z neda-

lekého dolnorakouského Retzu, kam se v roce 1723 opět vrátil. V Mikulově vytiskl jen 

několik náboženských knih.16

V 18. století se provozovalo tiskařské řemeslo také v židovském městě. Již od 

16. století se těšila mikulovská židovská obec statusu centra zemské židovské samo-

správy a snad díky této okolnosti zde fungovala tiskárna, která v druhé polovině 

18. století měla výlučné privilegium k tisku hebrejských knih pro Moravu a Slezsko. 

Do Mikulova přenesla tuto hebrejskou tiskárnu z Brna roku 1760 vdova Anna Františ-

ka Neumannová a provozovala zde také svůj obchod s knihami. Dekretem z 6. prosin-

ce 1760 směla svůj sortiment prodávat i mimo tržní období. Židovskou knihtiskárnu 

14  SEIFERT, c. d. s. 206.

15  „Byly sice v Mikulově tištěny knihy v roce 1673, ale o vztažné tiskárně nevíme nic.“ Rukopis Karla 

Jüttnera, c. d.

16 SEIFERT, c. d. s. 206.
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vedli Arnošt Haselmann, Mi-

chal Diller a Jan Kranz.

Až do roku 1762, kdy se ob-

jevily dvě hebrejské knihtiskár-

ny v Praze, neměla mikulovská 

tiskárna v českých zemích kon-

kurenci. To potvrzoval dvorní 

dekret ze 17. května 1769, usta-

novující výlučné privilegium 

pro Moravu a Slezsko na dalších 

deset let.

Dvorní dekret ze 17. květ-

na 1766 povolil v Mikulově zří-

zení další tiskárny, vydávající 

německo-česko-latinské spisy. 

Tak fungovaly v této době v Mi-

kulově tiskárny dvě, a to do 

roku 1778, kdy byly obě přelo-

ženy do Brna.17 Od tohoto roku 

do založení Bezdiekovy tiskár-

ny v roce 1859 se na delší čas 

v Mikulově žádná knihtiskárna 

nevyskytovala.

Na počátku 19. století si-

ce v Mikulově působil známý 

knihkupec a nakladatel Jakob 

Bader, jehož jméno můžeme 

objevit na některých dílech 

z přelomu 18. a 19. století, po-

něvadž však nevlastnil koncesi 

na tiskařství, nechával tisknout 

své knihy ve Vídni. Ty pak pro-

dával v Mikulově a dalších mo-

ravských městech. Roku 1841 

zemřel a živnosti se ujal jeho 

syn, taktéž Jakob. Baderův pod-

nik ovšem postupně upadal, až 

nakonec roku 1846 knihkupec-

tví zcela zaniklo.18

Knihtisk v Mikulově v 19. a 20. století
Historie novodobého tiskařství v Mikulově začíná rokem 1859. Tehdy se sem z Brna přistě-

hoval Johann Bezdieka, původně pražský knihtiskař, a založil v domě na Náměstí č. 12 (dneš-

ní Náměstí č. o. 11) tiskárnu. Ta fungovala nepřetržitě do prvních let druhé světové války.

V roce 1860 se tiskárna přestěhovala do domu na Náměstí č. 34 (dnes Náměstí č. o. 29). 

Ve stejném roce, v červenci, začal Johann Bezdieka vydávat zpravodaj s názvem Nikols-

burger Wochenschrift (Mikulovský týdeník), nejvýznamnější tiskovinu, která z jeho díl-

ny vycházela. Zpravodaj byl určen nejen pro samotné město Mikulov, ale i celý tehdejší 

17 Tamtéž, s. 207; resp. Rukopis Karla Jüttnera, c. d.

18 Tamtéž.

Mikulovský tisk latinsko -německé učebnice IANVA LINGVARVM 
z roku 1631. Knihu vytiskl Michael Langer v tiskárně kardinálova 
loretánského semináře. Jedná se snad o jednu z prvních knih vydaných 
touto tiskárnou (Státní vědecká knihovna v Olomouci)
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politický mikulovský okres. No-

viny, zpočátku čistě apolitické, 

byly původně zaměřeny na ze-

mědělství, občas byly doplněny 

společenskou rubrikou a texty 

k oddechu a zábavě. Brzy se tý-

deník rozšířil i na Pohořelicko 

a okolí. Postupně začal infor-

movat také o hospodářských, 

politických a společenských ak-

tualitách kraje, psal o jeho minu-

losti, nabízel fejetonová okénka, 

inzerci či reklamy. Hojně uváděl 

zprávy o tehdy čilém spolkovém 

životě a v neposlední řadě před-

stavoval oficiální informační ka-

nál samosprávy okresu i města.

Mikulov, tehdy město s více 

jak 8 000 obyvateli, platil za po-

litické, hospodářské, kulturní 

i společenské centrum kraje, ač 

jeho význam již začal pomalu 

upadat. Stále tu panoval aktivní 

konkurenční boj mezi místními 

obchodníky, živnostníky a ře-

meslníky. Ti všichni nabízeli své 

služby právě prostřednictvím tý-

deníku, který poskytoval dosta-

tek místa pro reklamu jakémuko-

li místnímu podniku a nebývale 

z toho těžil. Představitelé míst-

ní inteligence zde zas nacházeli 

prostor pro své populárně-na-

učné, vlastivědné i beletristické 

práce, jež publikovali ať už jako 

samostatné články, nebo ve stálé 

fejetonové rubrice.

Za Bezdiekova působení tiskárna fungovala tehdy tradičním způsobem. Zpočátku se 

týdeník tiskl v malém formátu 22 × 27 cm a byl vyráběn na ručním lisu „připomínajícím 

práci za dnů Guttenbergových“, jak se psalo v pamětním článku z roku 1935, věnova-

ném historii tiskárny.19

Dne 4. listopadu 1873 koupil Bezdieka dům č. 12 v ulici s dřívějším názvem Obere 

Bahnhofstrasse (dnešní ul. Piaristů č. o. 8) a tiskárnu sem přestěhoval. V moderních 

a větších prostorách nového sídla pak tiskárna působila až do ukončení své existence 

roku 1940. Dne 7. června 1876 Johann Bezdieka zemřel a podnik převzala vdova Hil-

degard Bezdieka, která podniku ponechala jméno zesnulého manžela. Chod tiskárny 

tak zůstal nepřerušen.

Bezdiekova jediná dcera, také Hildegard, se provdala za Apollinarise Rosenaua, který 

sehrál v historii mikulovské tiskárny významnou úlohu. Apollinaris Rosenau, vyučený 

tiskař pocházející z velkopolského Wisseku (tehdy patřící Prusku), přišel do Mikulova 

roku 1874 a po sňatku s Hildegardou získal 7. dubna 1883 živnost zesnulého Johanna 

19 Nikolsburger Wochenschrift z 5. 7. 1935.

Oblíbená publikace věnovaná historii Mikulova Chronik der Stadt 
Nikolsburg vydaná Johannem Bezdiekou – 2. vydání, 1880 (odborná 
knihovna Regionálního muzea v Mikulově)
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Bezdieky. Tiskárna tak změnila název na „Buchdruckerei A. Rosenau, Nikolsburg“ (Knih-

tiskárna A. Rosenau, Mikulov).20

Ve věku 82 let v červenci roku 1921 Rosenau zemřel a v říjnu téhož roku se tiskárny 

ujal Anton Partes, dlouholetý šéfredaktor mikulovského týdeníku. O pár let později se 

k firmě jako spolumajitel připojil mladý tiskař Franz Ehrenberger, zeť Antona Partese. 

Majitelé živnosti, nesoucí stále obchodní značku „Buchdruckerei A. Rosenau, Nikolsburg“, 

vydávali a tiskli knihy, almanachy, věstníky, časopisy a další tiskoviny včetně mikulovského 

týdeníku, a to až do uzavření tiskárny v roce 1940.

Díky hospodářské konjunktuře dvacátých let 20. století a velkému zájmu o služby tis-

kárny si firma mohla dovolit pořídit nákladné stroje znatelně usnadňující a urychlující 

práci. V této době disponovala dílna již moderními zavedenými tiskařskými stroji. Velký 

zlom v práci tiskárny představovala elektrifikace města na podzim roku 1923. Provoz 

tiskárny se značně urychlil, zmodernizoval a rozvinul. V dubnu 1929 byl pořízen „nový 

20  Sčítací operáty 1921, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, fond Okresní úřad Mikulov, 

sign. B 32, karton 1214.

Reklamy knihtiskárny z Nikolsburger Wochenschrift 
z let 1928 a 1923 (odborná knihovna Regionálního 
muzea v Mikulově)
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železný kolega“, jak uvádějí familiárně samotní majitelé v článku v Nikolsburger Wochen-

schrift z roku 1935, a to nový sázecí stroj. O tři roky později následoval druhý. V roce 1935 

se uvádějí v majetku tiskárny dva rychlolisy, knihtiskový automat značky Heidelberg, dva 

sázecí stroje, stereotypový aparát, řezačka, perforovací a sešívací stroj.21

21  „... so haben wir heute zwei Schnellpressen, statt des einen Tiegels noch einen Heidelberger Druckautomat, 

eine Schneide und Perforiermaschine, Stereotypie-Apparat, Heftmaschine, etc... Im April 1929 stellen wir 

einen eisernen Kollegen, nämlich eine Setzmaschine.“ Nikolsburger Wochenschrift z 5. 7. 1935.

Titulní list prvního čísla Nikolsburger Wochenshrift ze 7. července 1860, vydaný a vytištěný v tiskárně 
Johanna Bezdieky z Mikulova (MZA, SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově)
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Za kvalitní prací tiskárny jako u každého řemesla stojí schopní pracovníci. Majitelé 

s velkým respektem a vděkem vzpomněli v roce 1935 v jubilejním vydání týdeníku 

Nikolsburger Wochenschrift připomínajícím 75. výročí jeho založení také zaměstnan-

ce podniku, kteří zde strávili celý svůj produktivní život a bez jejichž obětavé práce 

a úžasné zručnosti by firma nikdy nezískala takovou pověst, jaké se těšila. Tak zde zmí-

nili i Johanna Machata, který začínal v roce 1872 jako sazeč u Johanna Bezdieky a 42 let 

působil v tiskárně jako technický mistr a vedoucí. Když v roce 1935 slavil 63 let práce 

v podniku, majitelé mu poděkovali za celoživotní dílo. „Jméno Machat zároveň se jmé-

nem A. Rosenau zůstane v této firmě hluboko vryté. Nikdy nevyblednou, formálně patří 

a budou patřit vždy k sobě,“ vyjádřil se v článku Anton Partes, pozdější majitel živnosti 

a šéfredaktor týdeníku.22

Ten vycházel pod původním názvem ještě necelé další čtyři roky, od 14. března 1939 

se přejmenoval na Nikolsburger Kreisblatt a je uváděn již jako zpravodaj pro okresní 

NSDAP Mikulov. Město s okolím stejně jako ostatní česko-moravské pohraničí bylo po 

podepsání mnichovské dohody připojeno k Třetí říši. Dne 31. října 1940 vyšlo poslední 

číslo zpravodaje. Pravděpodobně z důvodu přechodu na válečné hospodářství byla čin-

nost tiskárny v této době zastavena. Anton Partes zemřel brzy po skončení druhé světové 

války, v roce 1946, Franz Ehrenberger byl ve stejném roce se svou rodinou odsunut. 

Činnost jejich tiskárny již obnovena nebyla. S touto tiskárnou tak končí zajímavá, pestrá 

a pro většinu z nás neznámá část historie Mikulova spojená s tiskařským řemeslem.

22  „Worten gedacht und betont, dass der Name Buchdruckerei Rosenau und Machat förmlich zusammengehören 

und aud das innigste verwachsen sind.“ Tamtéž.

Kniha od Franze Xavera Hascheka Ursprung und sonstige Schicksale der Sebastiankirche auf dem heiligen Berge 
bei Nikolsburg bis zu Restaurirung im Jahre 1865 vydaná 1865 Johannem Bezdiekou v Mikulově (Dostupné na 
http://books.google.cz/books?id=8LkAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_ 
r&cad=0#v=onepage&q&f=false – [cit. 30. ledna 2014].)
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Dana Massowová

History of Printing in Mikulov

Printing has a rich and long tradition in Mikulov and is inherent to the general 

history of printing in Moravia. At certain times the book production in Mikulov sur-

passed even larger and more significant Moravian towns. Thanks to the effect of non-

Catholic elements and a significant Jewish community the production of books in 

Mikulov was unusually varied. In the first chapter the article reviews recent research 

on the Mikulov printers operating here from the 16th to 18th century. 

It mentions Anabaptist, Piarist as well as Jewish printers. The second chapter is 

devoted to yet unexplored history of Mikulov printer that was in operation here in 

the years 1859–1940. It had a privileged position not only in the city but in the entire 

region. Text focuses on the lives of its individual owners: Johann Bezdieka, Apollina-

ris Rosenau, and Franz Anton Partes Ehrenberger. A significant portion of the text 

deals with Nikolsburger Wochenshrift (Mikulov weekly), a major material that was 

published here since 1860. The printer was forcibly closed in 1940 and it was not 

restored after the war.


