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KNIHOVNA STÁTNÍHO ZÁMKU KYNŽVART V HISTORICKÝCH 

SOUVISLOSTECH : STUDIE K RUKOPISNÉMU A KNIŽNÍMU FONDU  

ZÁMECKÉ KNIHOVNY
1
 

 

Eduard Neupauer 

 

 

 Úvod 

 

Mezi nejcennější zámecké knihovní fondy, co se týče rozsahu, kvality a obsahu 

zastoupení vědních oborů, počtu rukopisů a paleotypů, patří v České republice bezpochyby 

knihovna Státního zámku Kynžvart : šlechtická knihovna rakouského kancléře Klementa 

Václava Lothara Metternicha (1773 – 1859).
2
 Knihovna s počtem víc než 37 000 svazků 

obsahuje ojedinělou sbírku cenných děl v časovém horizontu od devátého do dvacátého 

století. Genealogii sbírkového fondu bylo věnováno mnoho pozornosti ze strany odborné 

veřejnosti. Již v roce 1958 zpracoval celkovou charakteristiku v kontextuálním rámci 

genealogie rodu Metternichů a jejich působení v Čechách dr. Ladislav Fuks.
3
 Samotné 

knihovně věnoval obsáhlejší desiderata B. Lifka v r. 1953
4
 a nověji Petr Mašek v r. 1993.

5
 Pro 

fond rukopisů zůstává nadále sine qua non dílo Františka Čády,
6
 které, byť pochází z r. 1965, 

nebylo podnes aktualizováno a Čádův soupis manuskriptů představuje tak podnes jedinou 

spolehlivou pomůcku pro badatele u nás i v zahraničí. V současnosti již máme díky úsilí 

mnoha odborníků celkem jasnou představu o vzniku a vývoji knižního fondu zámku 

Kynžvart. Prvotiskům věnovala pozornost J. Šimáková
7
 a svozové zámecké knihovně Planá, 

která je dnes součástí fondu Kynžvart, H. Turková.
8
  Z prostého důvodu již exitujícího 

                                                 
1
 Stať vychází s podporou vědeckého programu MK ČR NAKI: DF12P01OVV024 - Tisky 16. století v 

zámeckých knihovnách České republiky (2012-2015, MK0/DF). Viz web stránky vědeckého programu: 
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2
 Od r. 1816 vévoda Duca di Portella (Royal Decree of King of Two Sicily – 1. 8. 1818). 

3
 FUKS, Ladislav. Zámek Kynžvart – historie a přítomnost. Karlovy Vary : Krajské nakladatelství, 1958. 

Preciznější studií zůstává nadále: LIFKA, Bohumír. Státní zámek Kynžvart – zámecká knihovna v Kynžvartě. 

Praha : STN, 1953. 
4
 LIFKA, Bohumír. Státní zámek Kynžvart – zámecká knihovna v Kynžvartě. Praha : STN, 1953.  
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 MAŠEK, Petr. Knižní sbírky na zámku Kynžvart. (Sborník západočeského muzea v Plzni – Historie XII.) Plzeň 

: Západočeské muzeum v Plzni, 1993.   
6
 ČÁDA, František. Rukopisy Státního zámku v Kynžvartě. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1965.  
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 ŠIMÁKOVÁ, Jitka. Prvotisky zámecké knihovny v Kynžvartě. In Sborník národního muzea v Praze (Řada C – 

Literární historie), 1986, sv. XXXI / č. 3 – 4, s. 171-182. 
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 TURKOVÁ, Helga. Svozová zámecká knihovna Planá. In Sborník národního muzea v Praze (Řada C – 

Literární historie), 1986, sv. XXXI / č. 3 – 4, s. 243-266.  
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zpracování vývoje knižního fondu Státního zámku Kynžvart se budu historickým 

kontextuálním souvislostem vzniku jednotlivých součástí fondu zabývat v předkládané studii 

latentněji a jejím kruciálním bodem bude samotný obsah fondu s akcentem na ojedinělé 

součásti fondu rukopisů a ojedinělá knižní vydání. Samotná knihovna je rozdělena do 

několika sekcí dle doby vzniku a tvoří samostatné knižní fondy, které se liší jak po stránce 

historiografické, tak po obsahové. Pro úplnost tedy dodejme její základní rozvrstvení v rámci 

časové posloupnosti vzniku knižního fondu dle základních vrstev:  

a) Nejstarší a kmenovou sbírkou knižní jest knihovna Kancléřova,
9
 jež obsahuje na 

148 rukopisů, 145 prvotisků a 561 tisků ze století šestnáctého (společně s tisky ze století 

sedmnáctého a dvacátého jde o 21 400 knižních jednotek). Obsahuje rovněž rukopisnou 

pozůstalost prvního kustoda muzejních
10

 sbírek zámku Kynžvart Karla Hussa
11

 a průběžně 

byla doplňována až do počátku 20. století. Tvoří po stránce obsahové nejobsáhlejší a rovněž 

nejvzácnější fond. 

b) Mladší je knihovna Richardova,
12

 jež obsahuje na 21 rukopisů a jeden tisk ze století 

šestnáctého (společně s dalšími tvoří fond cca. 6 200 knižních jednotek). Co se týče obsahu: 

převažují díla politologická, soudobá historiografická, genealogie a numismatické katalogy a 

pod.  

c) Knihovna nejmladší
13

 obsahuje kolem 168 rukopisů a s většinovým fondem tisků 

století devatenáctého a dvacátého kolem 6 000 jednotek. Byla průběžně doplňována rovněž 

během 20. století. Po stránce obsahové převažují díla rázu filosofického (noetika a logika), 

díla regionalistického charakteru (západočeský lázeňský trojúhelník) a soudobé historiografie. 

                                                 
9
 Pod Kancléřovou knihovnou rozumíme první sjednocený knižní katalogizovaný a systematicky doplňovaný 

knižní celek a to kancléřem Klementem Václavem Nepomukem Lotharem von Metternich-Winneburg (15. 05. 

1773 – 11. 06. 1859).  
10

 Tzv. kynžvartské muzeum instalované na zámku bylo v provozu již od dob kancléře Metternicha a podnes je 

považováno odbornou veřejností v kontextu vzniku a vývoje fondů a v rámci muzejních sbírek v kontinentální 

Evropě za jedno z nejvýznamnějších. Příčinou tohoto je přirozeně pečlivá práce čtyř kustodů v této časové 

následnosti: Karl Huss – P. Joachim. Auer – J. Schiele a nakonec poslední kustod prof. P. Paul Rath.  
11

 Karl Huss (1761 / Most – 1838 / Kynžvart): kustod a doživotní správce zámeckého muzea na doporučení J. W. 

Goetha; původním povoláním kat. Nověji k osobnosti Karla Hussa viz monografii Hazela Rosenstraucha. Karl 

Huss, der empfindsame Henker. Eine böhmische Miniatur. Berlin : Matthes & Seitz. 2012.  
12

  Pod tzv. Richardovou knihovnou myslíme samostatný knižní fond kancléřova syna: Richarda Klimenta Josefa 

Lothara Hermanna Metternich-Sándor von Winneburg (07. 01. 1829 – 01. 03. 1895), který byl vychováván 

slavným rakouským spisovatelem Adalbertem Stifterem a od roku 1859 zastával funkci rakouského velvyslance 

na dvoře francouzského krále Napoleona III. v Paříži.  
13

 Nejmladší knihovnou rozumíme poslední systematicky doplňovaný samostatný knižní celek tvořen jednak 

nákupem a dary, jednak pozůstává v základu z osobních knihoven posledních majitelů zámku Kynžvart, 

konkrétně: Klimenta Václava Lothara Michala Félixe (Richarda) von Metternich-Winneburg (09. 02. 1869 – 13. 

05. 1930) a jeho syna Pavla Alfonse Klimenta Lothara Filipa Neri Félixe Nikoméda von Metternich-Winneburg 

(26. 05. 1917 – 21. 09. 1992) a Pavlovy manželky kněžny Tatiany Ilarionovny Vasilčikové roz. Viazemské (01. 

01. 1915 – 26. 07. 2006).  
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V kontextu posledních akvizic kněžny Vasilčikové byla tato část knihovny obohacena o díla 

emigrantská vydávána v exilu, v ruském a německém jazyce.  

Zjednodušené
14

 schéma (č. 1.) kardinálního rozvrstvení knihovních celků státního zámku 

Kynžvart:  

 

Schéma 1. Knihovní celky státního zámku Kynžvart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fond rukopisů 

 

Po stránce obsahové je zřejmé, že fond rukopisů tvoří nejstarší jádro zámecké 

knihovny. Její nejstarší portfolio je zastoupeno kodexy z knihovny kláštera 

v Ochsenhausenu,
15

 jenž byl založen jako prioritát kláštera sv. Blažeje (St. Blasien)
16

 

                                                 
14

 Precizněji zpracované schéma najdeme In MAŠEK, Petr. Knižní sbírky na zámku Kynžvart. (Sborník 

západočeského muzea v Plzni – Historie XII.) Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 1993, s. 85.  
15

 Klášter založen listinou 31. prosince 1100. Benediktýni zde vybudovali znamenitou knihovnu, o jejím lesku 

svědčí i množství paleotypů v Kynžvartské knihovně, kde je zastoupeno mnoho humanistických tisků benátské 

provenience.  
16

 Rukopis 20 E 33 nadepsán štítkem „Necrologium Elchingense“ pocházející zřejmě z roku 1494, který dle 

Čády (rkp. Č. 48; s. 74–75) patřil benediktinskému opatství v Elchingen (diecéze Augsburg, Ulm; zal. 1120 a 

sekularizován 1802) obsahuje na ff. 99 – 160b „Necrologium Elchingense monachorum monasterii O. S. B.“ 

Nicméně dle bádání německého medievisty Karla Haucka. Das Fragment des Necrologs von St. Blasien. In 

Frühmittelalteriche Studien (Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster), Bd. 

14, s. 277, Berlin – New York : Walter de Guyter, 1980, který jej srovnával s manuskriptem ÖNB Cod. Lat. 9 

(fol. I – IV) Vídeňské knihovny obsahuje rovněž fragment „Nekrologu“ kláštera st. Blasien (sv. Blažeje) jenž byl 

prioritátem Ochsenhausenského kláštera. Konkrétní časový rozsah obsahu nekrologia jsou l. 1494–1666. 

Skutečnost dokládá rovněž rukopis ze XVII. století. Konečně spojitost obou nekrologií (Elchingen – St. Blasien 

– a Ochsenhausen) dokládají i soupisy ochsenhausenských opatů v nekrologiu, vydané péčí „Veröffentlichungen 

der Komission für geschichte Landeskunde in Baden-Württemberg“: Boris Biggot. Das Nekrolog des Kloster 

Ochsenhausen von 1494. Stuttgart : W. Kohlhammer Verlag, 2010 (Quellen – 53 Bd.), jenž vychází z námi 

recipovaného rukopisu kynžvartského. Zdá se dle paleografického rozboru, že nakonec můžeme tento nekrolog 

neprávem připisovat klášteru v Elchingen, jak uvádí vpisek v rkp., protože seznam opatů celkem zřetelně 

odkazuje ke klášteru v Ochsenhausenu. Otázka si zasluhuje větší pozornosti.   

 

Kancléřova 

knihovna 

 

Richardov

a 

knihovna 

 

Nová 

knihovna 
Knihovna 

kláštera v 

Ochsenhausenu 

Lotharova 

knihovna 

Klášter 

St. 

Blasien 

Hussova 

knihovna 

knihovna 



 71 

v bádenském Schwarzwaldu. Po sedmi stoletích budování knihovny byl klášter zrušen v r. 

1803 a tak se část vzácných tisků a rukopisů dle pečlivého výběru dostala k Metternichům. 

Zvláštností zámeckých knihoven je rukopis pocházející z IX. století, jenž má předně hodnotu 

paleografickou. Jedná se o části Starého zákona. Vesměs ostatní ochsenhausenské rukopisy 

pocházejí z období založení kláštera, t. j. ze století XII. a výš. Právě z přelomu XII – XIII 

století pocházejí rukopisy iluminované, předně „Sententiae“ Petra Lombardského, „Historia 

Scholastica“ Petra Comtesora a zajímavý slovník „Glossae Salomonis“ (20 G 22).
17

 Z dalších 

je nutné vzpomenout zajímavý kodex psaný žaltářovým písmem z XV. století „Extractus ex 

libro Pseudo-Ortholani Super Lapidem philosophicum“ jehož autorství je nejisté. Za jednoho 

z možných autorů je považován Johannes de Florentia (Giovani de Cascia) což je však velice 

nepravděpodobné; spíše se dle rozboru paleografického a obsahového kloním k autorství 

lombardského učence Honoria Philadelpha, autora „Liber de magni lapidis compositione et 

operatione“; otázka zůstává prozatím otevřená. Podobně rkp.: 20 D 15, rovněž pocházející ze 

století XV, nadepsán na fol 1, v. „Albohazeni tractatus super nativitatibus“, kde se 

předpokládá překladatelská práce Johanna Hispalenského, nicméně jak upozornil již Čáda 

(rkp. 38, s. 58 – 59) je zde možná záměna mezi arabským optikem al- Hasanem (X. století) a 

marockým astronomem Abul-Hasanem Alí (což je století XIII.). Není bez zajímavosti, že 

manuskript od fol. 47a obsahuje traktát renesančního astronoma Guida Bonatiho (Guidonis 

Bonati; 1207 – 1296/? /), autora četných astronomických pojednání.  Obsažné martyrologia 

obsahuje ceněný rukopis 20 D 22 (I/II) ze století XII, který obsahuje často citované 

martyrologium (na fol. 143, v. – 156, v.) Bruna z Querfurtu „Passio s. Adalberti“, které bylo 

v nedávné době (r. 2009) zapůjčeno na výstavu v Muzeu Burg Querfurt v r. 2009.
18

 Rukopis 

obsahuje i dosud opomíjené martyrologium sv. Gorgonia s dopisem (na fol 171 r/v) sv. 

Vojtěcha (s. Adalberti), což změnila až výborná práce Petra Christiana Jacobsena (r. 2009).
19

 

Z rukopisů, které jsou genealogicky svázané prostřednictvím kláštera v Ochsenhausenu 

s opatstvím sv. Blažeje (St. Blasien), nacházíme ve sbírce jenom 3. Dle poslední edice 

pramenů od Johanna Wilhelma Brauna část zmiňovaného konvolutu martyrologií (konkrétně 

                                                 
17

 Na rkp. správně upozornil Patera v Časopisu Čes. Mus., 51, 1877: dostupné rovněž na internete: 

http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/urban/r/tabu/patera/glosy1.htm, kde autor ještě nevěděl že rkp. již v té době 

patřil Metternichům. Rukopis byl digitalizován a publikován rovněž v projektu Manuscriptorium: 

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=show_tei_digidoc&docId=set031101set141

&client.  
18

 Der heilige Brun von Querfurt. Eine Reise ins Mittelalter – Der Heilige Brun von Querfurt – Friedensstifter 

und Misionar in Europa: 1009 – 2009. Ed. J. Säckl. Leipzig – Querfurt : Müller Buchbinderei GmbH, 2009. 224 

s. Náš rukopis na s. 24.  
19

 Petr Christian Jacobsen. Miracula s. Gorgonii. Studien und Texte zur Gorgonius-Verehrung im 10. 

Jahrhundert. MGH (Studien und Texte) 46. Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 2009, především na s. 186 an.  

http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/urban/r/tabu/patera/glosy1.htm
http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=show_tei_digidoc&docId=set031101set141&client
http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=show_tei_digidoc&docId=set031101set141&client
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sv. I) na fol. 165r – 166r. (u Čády nejsou tyto fol. reflektovaná a blíže určená) dále fol. 166r 

(Ibidem) a rkp. 20 G 24 (fol. 141v. an „Additamenta consuetudinum praecedentium“), který 

byl u Čády rovněž nejistý (s. 89). Jasněji provenienci určil po dlouholeté práci nakonec již 

zmiňovaný J. W. Braun.
20

  Dále je kromě sv. Jana Kapistrána – 20 H 5 (Ioann de Capistrano), 

Jacoba de Voragine – 20 H 13 (Legenda Aurea), zastoupen u rkp. rovněž Matouš z Krakova – 

20 H 26 (fol. 56 v. / 66 r.: „De arte moriendi“)
21

 a nakonec velice vzácný dopis byzantského 

císaře Alexia I. Komnéna (/1048 – 1118/ komnénovská dynastie) Robertu Flanderskému, jenž 

unikl mnoha badatelům v rkp. 20 H 39 (fol. 23 v. / 24 r.) – „Alexii Comneni Epistola ad 

Robertum Flandrensem contra Turcos“. Bez zajímavosti není ani rukopis překladatele 

Aristotela z arabštiny Michaela Scota (Michael Scotus, 1175 – 1232),
22

 známého 

středověkého matematika a překladatele (jedná se o 22 D 2 fol. 81 v. an: „Michaeli Scoti ex 

originalit arabico translatio Aristotelis De celo et mundo cum glossis Averrois“) a Gerharda 

z Cremony (Gerhardus de Cremona), jenž byl lombardským překladatelem arabských 

vědeckých a filosofických děl, které se nacházely předně v arabských knihovnách Toleda 

opuštěného následkem reconquisty.
23

 Zde se jedná o rkp. 22 D 2 fol. 210 r. / 213 v. – 

„Gerhardi de Cremona ex originali arabico translatio Aristotelis“. Bez zajímavosti není jistě 

ani stručné martyrologium sv. Václava v kodexu 20 F 9, t. j. již upomínaném díle J. de 

Voragine (Legenda aurea per circulum anni de tempore et de sanctis) ze století XIV., 

konkrétně na ff.298 r. – 299 r. s incipitem „De s. Wenceslao. Quarto kal. octobris Wencezlai 

martiris eius translacio nonas marcii est, qui fuit rex Poemie /? / christianissimus hospitalis … 

etc.“
24

 

                                                 
20

 Jedná se o poslední práci autora: J. W. Braun. Urkundenbuch des Klosters Sankt Blasien im Schwarzwald. Von 

den Anfängen bis zum Jahr 1299. (Veröffentlichungen der Kommision für Geschichtliche Landeskunde in 

Baden-Württemberg), R. A, (Quellen) – Bd. 23 / Stuttgart : I. W. Kohlhammer Verlag, 2003, s. 47, 183, 196.  
21

 Matthaeus de Cracovia (1345/1346 – 1410), reformní teolog a uznávaný kazatel, profesor na univerzitách 

v Praze a Heidelbergu. Část jeho díla vyšla v bilingválním vydání péči Drahomíry Breedveld-Beránkové: 

Matthaeus de Cracovia. Proposicio super canonizacione beate Brigide. De passione Cristi ex Revelacionibus 

sanctae Brigitte. Praha : Oikoymenh, 2008 (MMVIII). Viz rovněž mnohem víc In Slovník latinských spisovatelů. 

Eds. E. Kuťáková, A. Vidmanová. Praha : Leda, 2004, s. 399-400.  
22

 Scotus užíval u překladů Aristotela arabské podklady. Michael byl dvorní astrolog císaře Fridricha II., větší 

část latinských překladů vytvořil mezi léty 1220 – 1230. Patří mezi čtveřici překladatelů, kteří připravili převod 

díla Averroa do latiny. Jedná se o čtveřici: Michael Scotus, Heřman Němec, Vilém z Luny a Pedro Galleo.   
23

 Nejznámější je přirozeně jeho překlad Ptolemaiova díla (Almagest), nicméně neméně významný je jako 

překladatel děl Aristotelových. Patřil ke skupině učenců, dnes známé jako překladatelská škola v Toledu, kteří 

seznamovali středověkou Evropu XII. století s poznatky Arabů a Helénů v oblasti astronomie, lékařství a dalších 

věd. Knihy z toledských knihoven překládali do latiny a takto je zpřístupnili intelektuálům v západním 

evropském kontinentálním prostoru. Gerhard po sobě zanechal kolem 71 překladů. Mimochodem, patří do 

trojice překladatelů řecko – arabského písemnictví do latiny, kteří si zasluhují zvláštní pozornosti: Gerhard; Jan 

Avendaud Španělský a Dominicus Gundissalinus.  
24

 Tato verze je natolik nekompaktní, a krácená, že nebyla využita u kritického vydání Legend Wolfenbüttelského 

rukopisu, ve kterém se nejstarší latinský plný text jedné z verzí „Utrpení svatého Václava mučedníka“ nachází. 
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 Mladší knihovna tzv. Richardova, obsahuje samozřejmě mnohem méně rukopisného 

bohatství: z hlediska odborného jistě je pro literární vědce zajímavá rukopisná pozůstalost 

Alexandra Dumase staršího (a jeho dcery Marie Alexandry), která byla deponována do 

oddělení Státního ústředního archivu v Praze a tudíž se fyzicky na zámku nenachází. 

Rukopisná pozůstalost kustoda kynžvartského muzea Karla Hussa obsahuje vesměs portfolio 

století XIX. a nejcennější její součástí jsou charakteru regionálního: konkrétně kronika města 

Cheb (29 C 1–4), jenž je velice cenná pro poznání reálií a dějin západočeského regionu.  

 

 Fond inkunábulí 

 

Speciálně se fondu inkunábulí zámecké knihovny v Kynžvartě věnovala v samostatné 

studii již v roce 1986 Jitka Šimáková
25

 a prozatím větší studie zabírající celé portfolio 

problematiky čeká na své komplexní zpracování. Podobně jak je tomu u manuskriptů, 

k nejstaršímu jádru „kancléřovy knihovny“ patří sbírka prvotisků pocházejících z kláštera 

v Ochsenhausenu. Komplexně je nutno po stránce formální konstatovat následující:  

a) Z 227 děl (144 svazků), patří prokazatelně 111 svazků původně knihovně 

Ochsenahuasenské. 

b) Až na dvě díla v jazyce německém (Schedelova kronika „Das Buch des Cronicen 

und Geschichten“ – 13 C 4 a Johann Nider. „Die vierundzwanzig goldenen Harfen“ – 20 E 13 

/post 1476/), jednoho v italštině (Petrarca. „Trionfi e Canzoniere“ – 22 D 37) a jednoho řecky 

(Aristofanes. „Komedie“ – Benátky – 18 C 28) jsou vesměs všechny inkunábule psané 

latinsky.  

c) Většina inkunábulí byla tištěna v německých tiskárnách, přičemž přímý 

pokračovatel Guttenbergův Peter Schöffer je zastoupen sedmi díly.  

d) Nejstarší inkunábule jsou tištěny do roku 1470 (13 tisků) a téměř polovina do roku 

1480, což znamená, že v kontextu zámeckých knihoven jsou kynžvartské prvotisky nejstarší. 

Vůbec nejstarší prvotisky zámeckých knihoven v Čechách reprezentují dva tisky Johanna 

Mentelina ze Štrasburku: A. Augustinus „De arte praedicanti“ (20 4 42, přívazek) a Johannes 

Chrysostomus „Homiliae super Mattheum“ (20 E 42).
26

 

                                                                                                                                                         
Viz: Legendy Wolfenbüttelského rukopisu. Ed. Jana Zachová. Praha : Filosofia, 2010 (Edice: CMS – Centrum 

medievistických studií), s. 75-92 (lat. text); s. 113–128 (překlad).  
25

 Jedná se o stať: ŠIMÁKOVÁ, Jitka. Prvotisky zámecké knihovny v Kynžvartě. In Sborník národního muzea 

v Praze (Řada C – Literární historie), 1986, XXXI / 3–4, s. 171-182.  
26

 Z dalších vzácností uveďme alespoň: zajímavý tisk díla Huga od sv. Viktora (Hugo de Sancto Victore: 

Soliloquium in modum dialogi / post 1473); jediný tisk Nicolase Jensona (Plinius Secundus: Historia naturalis / 

1476); tři tisky Alda Manutia a cennou Frobeniovou Bibli (r. 1495). 
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e) Knihovna obsahuje také dvě inkunábule bohemikální výrazné hodnoty: dílo papeže 

Pia II., a to: „Historia Bohemia“ (11 B 5) a Hilaria Litoměřického: „Tractatus contra 

perfidiam aliquorum Bohemorum“ (20 J 6).
27

  

f) Inkunábule kynžvartské se vyznačují velice slabou úrovní iluminací; prakticky 

všechny jsou převázány, a tudíž tím žel ztrácíme možnost studia vývoje knižní vazby a jejich 

užití nasvědčuje zařazení do studijní části ochsenahusenské knihovny, t. j. více praktický účel.  

Celkově můžeme konstatovat, že u prvotisků jsou v knihovně Kynžvartské zastoupeny 

prakticky všechny tehdejší obory a do počtu je na prvotisky v české republice tato knihovna 

největší a ojedinělá.  

 

 Fond paleotypů a tisky XVI. století
28

 

 

Na rozdíl od inkunábulí, nebyl prozatím fond paleotypů zámeckých knihoven zahrnut 

do jednotného bibliografického popisu, resp. katalogu, kromě katalogů provinčních, které 

zpracovávali zaměstnanci oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze. 

Provenience paleotypů zámecké knihovny Kynžvart je různorodá, nicméně velkou část tvoří 

humanistická próza a díla renesančních myslitelů, jenž pocházejí vesměs z knihovny 

ochsenhausenské, což dokládá i vlídnost a zájem řádu o studium předně italských humanistů 

(a nejen italských). Mezi díly vydanými do r. 1550 se kromě Dürera, A. (3x) objevují díla M. 

Ficina
29

 (7 D 23), Desideria Erasma Rotterdamského
30

, Sebastiana Branta (20 J 16), Petrarky 

(20 G 26), G. G. Pontana
31

 (20 H 2: opera omnia, Benátky 1518–1519), J. Reuchlina (20 H 

                                                 
27

 Hilarius Litomericensis (1412 /1413 – 31. 12. 1468): Teolog, utrakvista a žák J. Rokycany, konvertita ke 

katolictví a od roku 1462 administrátor pražského arcibiskupství. K jeho dílu víc In Slovník latinských 

spisovatelů. Eds. E. Kuťáková, A. Vidmanová. Praha : Leda, 2004, s. 290. Nicméně zmiňovaný traktát zde 

zahrnut není. Ke kontextuálnímu zasazení autora víc STORCHOVÁ, Lucie. Paupertate styloque connecti. 

Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha : Scriptorium, 2011, s. 85 an. A rovněž 

HLOBIL, Ivo – PETRŮ, Eduard. Humanism and the Early Renaissance in Moravia. Olomouc : Votobia, 1999, 

předně s. 55 an.    
28

 Autor spolupracuje na projektu soupisu Tisků 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. 

http://www.isvav.cz/projectDetail.do;jsessionid=5FD9942A2B4220100C13DC2F43595468?rowId=DF12P01O

VV024 
29

 Marsilio Ficino (1433 – 1499). Italský humanista, novoplatonik. Pořídil překlad Platóna s komentáři, 

komentovaný překlad Plotína a pozdějších novoplatoniků, překlad Corpus Hermeticum a jin. V 

dalších poznámkách se věnuji jenom méně známým, zato avšak důležitým proponentům renesančního 

humanismu.  
30

 Desiderius Erasmus (1466/1469 – 1536). Holandský humanista, překladatel a komentátor. Připravil k tisku 

Nový Zákon v řečtině a latině, patristické a klasické texty.  
31

 Giovanni Gioviano Pontano (+ 1503) vedl neapolskou akademii zaměřenou na římský odkaz rétorský, etický 

etc. Jeho dílo De principe věnované kalábrijskému vévodovi Alfonsovi II. vyšlo v anglickém překladu In 

Cambridge Translation of Renaissance Philosophical Texts. sv. II. Ed. J. Kray. Cambridge 1997. 
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18), Pietra Bemba
32

 (19 F 7) či několikrát Angela Politiana
33

 (20 B 9, Basilej 1522, 14 K 4: 

ibidem), F. Melanchtona (20 B 19), vydání Pico della Miradoly (z r. 1504 a 1507;  15 E 6, 15 

E 10), Řehoře Trapezuntského
34

 (Geórgos Trapezuntus 18 F 2, Basilej 1522) a dalších.  

I pozdější tisky do r. 1600 a konvoluty obsahují především humanisticky zaměřena 

díla různé kvality a charakteru. Převažují tisky italské (Aldus Manutius)
35

 a německé, v menší 

míře jsou zastoupené tisky francouzské, nejméně je tisků bohemikálních. Z pozdějších tisků 

XVI. století nutno vzpomenout několik tisků Desideria Erasma (14 B 19), Justa Lipsia
36

 (11 B 

15), G. G. Plethóna
37

 (20 B 20), Agrippu z Nettesheimu
38

 (Opera omnia I, II: 20 K 2), J. 

Bodina
39

 (24 D 24) a dalších.  

Po stránce formální je na škodu věci, že se u kynžvartských tisků zachovalo velice 

málo v původních vazbách, a patrně víc než 90 % jich bylo převázáno již v Ochsenhausenu. 

Větší množství pergamenových vazeb je tudíž nenávratně ztraceno. Typograficky převažují 

tisky na vysoké úrovni, jak německé, tak přirozeně především italské provenience, přičemž 

mnoho z nich je rovněž kolorovaných. Většina tisků je vysázena antikvou, místy rotundou, 

z velké části s margináliemi vysázenými v italice. 

 

  Svozová šlechtická knihovna Planá 

                                                 
32

 Pietro Bembo (1470 – 1547). Přední teoretik tvorby v lidových jazycích (mimochodem objevuje se 

v Castiglionově klasickém Dvořanovi), benátský humanista a jistou dobu sekretář papeže Lva X. (zabránil jako 

sekretář odvolání Pomponazziho z boloňské profesury), vedl v l. 1511 – 1512 polemiku s Gianfrancescem della 

Mirandola (synovcem Pica della Mirandoly) ohledně napodobování klasických autorů. Od r. 1530 benátský 

historiograf, 1539 kardinálem. In Slovník latinských spisovatelů. Eds. E. Kuťáková, A. Vidmanová. Praha : Leda, 

2004, s. 134.  
33

 Angelo Poliziano / Angelus Ambroginus Politianus (1454 – 1494). Překladatel Homéra, Aristotela, Platóna; 

poeta, metodolog klasické filologie. Jeho práce napomohly etablaci filologického přístupu k filosofickým 

textům.   
34

 Geórgos z Trebizondu (též z Trapezuntu / Trapezuntius; cca.1394/196 – 1472/73 nebo 1484). Autor tradičního 

kompendia aristotelské logiky, řecký učenec a komentátor Aristotela. Tento silný antiplatonik (na rozdíl od 

současníka kardinála Bessariona) patří k intelektuální byzantské emigraci.  
35

 Aldus Manutius založil kolem roku 1500 Benátskou akademii, která měla za cíl přispět k výuce a šíření 

helénského ducha a literatury, k vydávání řecké literatury a vzdělanosti (písemnictví). Přičiněním Manutia takto 

spatřilo světlo světa první kritické Editio princeps vydání Aristotelových spisů v řečtině, jež vyšlo tiskem v l. 

1495 – 1498, čím se Manutius stal nejproslulejším odborným tiskařem celé renesance. Víc o filosofických 

edicích XVI. století v kontextu pojednává Luca Bianchi. Aristotelská tradice: kontinuita a prameny. In 

Renesanční filosofie. Ed. J. Hankins. Praha : Oikoymenh, 2011, s. 72-101.  
36

 Justus Lipsius (1547 – 1606) snad největší exponent stoicismu, editor díla Seneky s komentáři a výkladem 

stoické etiky, snad nejerudovanějším jaký vznikl do konce antiky. 
37

 Geórgios Gemisthos Plethón (1360 – 1452), byzantský humanista a filosof, politický filosof, autor srovnání 

Platónovy a Aristotelovy filosofie.  
38

 Henricus Cornelius Agrippa /z Nettesheimu/ (1486 – 1535), německý filosof, voják, učitel, lékař a astrolog 

francouzské královny matky v Lyonu a v létech 1528 – 1530 knihovník a dějepisec Markéty Rakouské 

v Antverpách. Jeho díla nesou silný vliv lullismu, novoplatonismu, hermetismu a židovské mystiky (kabaly).  
39

 Jean Bodin, nejslavnější obhájce absolutismu XVI. století. 
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Kontextuálnímu popisu svozové zámecké šlechtické knihovny z Plané
40

 (něm. Plan) se 

již v r. 1986 věnovala ve své studii H. Turková,
41

 která je rovněž společně s J. Šimákovou 

autorkou lokálního katalogu této knihovny, který vznikal v l. 1983 – 1985. V současnosti je 

tato knihovna již nedílnou součásti fondu kynžvartského a je instalovaná na prohlídkové trase. 

Celkem obsahuje fond knihovny Plánské 4 386 svazků, z nichž je 63 rukopisů (55 

bibliografických jednotek); 7 svazků tisků šestnáctého století, 67 svazků tisků sedmnáctého 

století a 652 svazků tisků století osmnáctého
42

. Rukopisy a paleotypy této knihovny nejsou 

hodnoty valné, nejstarší rukopis je kniha lékařská pocházející ze století sedmnáctého a většina 

rukopisního fondu spadá vesměs do století devatenáctého. Z jazyků převládá němčina, 

francouzština a angličtina; v menší míře je zastoupena italština, latina a čeština.  

Z tisků XVI. století je nejstarší „Lexicon graecolatinum“ vydaný v Basileji v r. 1554 

(sign. 2362), dále jsou to vydání Vitruvia Polla, Lukiana, Plauta a pod. Z dalších tisků je 

nutno uvést: hodnotné vydání Giovanni Battista Guariniho (1538 – 1612),
43

 italského 

diplomata a básníka („Il pastor Fido, Tragicomedia pastorale…“, Benátky 1605, sign. 267 

s přívažkem „Compendio della poesia tragicomica, Benátky 1601; a vydání druhé – Benátky 

1621, sign. 128) a dílo Feliciana de Silva: „Lisvarte di Grecia dell´ imperatore Splandiano…“, 

tištěné v Benátkách u Griffia v r. 1599 (sign. 2322).
44

 

 

Závěr 

 

Rozsahem a po kvalitativní stránce patří knižní fond státního zámku Kynžvart 

k jednomu z nejrozsáhlejších v České republice. Jeho větší část je součásti expozice a 

prohlídkové trasy. Vybudování tohoto kolosálního díla je zásluhou několika generací rodiny 

Metternichů, ale předně kancléře Metternicha a jeho syna Richarda. Byť mnohé knižní celky 

byly žel odprodány ještě v XIX. století a počátkem XX. století na aukcích, vzácnější jádro se 

zachovalo a je tudíž dnes možné studovat knihovnu jednak jako celek, a jednak jednotlivé 

                                                 
40

 Planá leží 11 km jižně od Mariánských Lázní, byla založená tepelskými premonstráty v XIII. století, knihovna 

zámecká se začala budovat za Nosticů a doplňována byla až po období zestátnění.  
41

 TURKOVÁ, Helga. Svozová zámecká knihovna Planá. In Sborník národního muzea v Praze (Řada C – 

Literární historie),  1986, sv. XXXI / č. 3 – 4, s. 243-266.  
42

 V této chvíli vím o dvou ojedinělých řeckých tiscích nevalné hodnoty sign. 1061: 

a sign. 1935: Benátky 

1851. 
43

 Mimochodem uznávaný dramatik a vědec. Jeho dcera byla v XVII. století známou a uznávanou opěrnou 

pěvkyní ve Florencii.  
44

 Autoři lokálního katalogu neznali autora a je tudíž dílo uvedeno jako anonymní. Nicméně v italské knižní 

produkci jde o dílo známé, editio princeps pochází z roku 1514 (u Michaela Tramezina?) a poslední z r. 1610 u 

L. Spinedi. Feliciano de Silva (1491 – 1554). Španělský spisovatel a později komentátor díla Dona Quixota M. 

Cervantese. Jeho dílo bylo vydáváno především v Itálii a Španělsku. 
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vzácnější exempláře osobitně. I přes absenci bohemikálních tisků patří zámecká knihovna 

mezi unikáty knižních sbírek kontinentálního evropského prostoru. 
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Summary 

Library of the State castle of Kynžvart in the frame of historical context: paper to manuscript and book 

collection of castle library 

 

Present paper maps in terms of content and in the frame of historical contexts the building-up of the county 

library of the State castle of Kynžvart. The paper focuses primarily on the content and quality of the fund. 

Considering a formal aspect Kynzvart's fund has been professionally processed by members of Department of 

Castle Libraries of the National Museum in Prague. Therefore, the author primarily pays attentation to the 

content aspect of the fund, mainly on its manuscript part, paleotypes and prints of the 15th century, which the 

author also expertly processes within the frame of the NAKI Project ('Applied Research and Development of 

National and Cultural Identity Programme') implemented by the Ministry of Culture of the Czech Republic. 
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