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MAŠEK, Petr a kol. Zámecké knihovny ve Zlínskem kraji. Zlín : Krajská knihovna 

Františka Bartoše, 2008. 135, [1] s. ISBN 978-80-86886-29-9.   

 

 Publikáciu Zámecké knihovny ve Zlínskem kraji vydala Krajská knihovna Františka 

Bartoše v Zlíne, v rámci edície „Zlínský kraj,“ zv. 18, v ktorej sa dominantne prezentuje 

kultúra, história a život kraja. V tomto zväzku sa ponechal priestor na mapovanie  

historických pamiatok – hradov a zámkov s ich knižnicami (s. 133), ktoré metodicky spravuje 

Oddelenie zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea.  

 Zachované zámocké knižnice v Čechách, na Morave a v Sliezsku predstavujú súbor 

vyše 340 fondov. V krátkom exkurze sa o ich osudoch, podobe niektorých z nich dozvedáme 

v úvode publikácie v slovenskom a anglickom jazyku (s. 8-18) od Petra Mašeka.  

 Základné poznatky o osudoch zámockých knižníc spracoval sedemčlenný autorský 

tím. Do publikácie sa zaradila Zámecká knihovna Arcibiskupského zámku a zahrad 

v Kroměříži (s. 20-47), ktorú spracoval Cyril Měsíc. Okrem exkurzu k dejinám objektu – 

zámku, interiérov, komplexu knižníc – fondov od počiatkov vrátane pohnutých osudov od 2. 

sv. vojny nachádzame základné  informácie aj o hudobnom archíve a numizmatickej zbierke. 

Textová časť k zámockej knižnici je doplnená o zaujímavú obrazovú prílohu, zaujímavosti, či 

iné prílohy – napr. registre knihovníkov a prehľad katalógov, ktoré bádateľa informujú aj 

o stave spracovania a sprístupnenia.  

 Zo zámockých a hradných knižníc na území Zlínskeho kraja sa do publikácie zaradili 

objekty – zámok Bílovce (Petr Mašek, s. 49), zámok Branky (Petr Mašek, s. 49), zámok 

Dřínov (Petr Mašek, s. 59), zámok či vila nazývaná Dinotica (Petr Mašek, s. 59-60), panské 

sídlo Klečůvka (Zdeněk Pokluda, s. 69), hrad Lukov (Petr Mašek, s. 87), zámok Morkovice 

(Petr Mašek, s. 88), panstvo Napajedla (Petr Mašek, s. 88), zámok Ořechov (Petr Mašek, s. 

97-98), zámok Pohořelice (Petr Mašek, s. 98), zámok Slavičín (Petr Mašek, s. 99-100), 

zámok Střílky (Petr Mašek, s. 100), zámok Valašské Meziřičí (Petr Mašek, s. 101), zámok 

Zdislavice (Petr Mašek, s. 109), o ktorých sú informácie strohejšie, keďže sa dodnes 

nezachovali, resp. knižnice boli rozkradnuté, ich fragmenty je potrebné ešte zmapovať alebo 

ich stručne prezentujú aspoň cez dobové súpisy a inventáre.  

 Obsiahlejšia je pasáž o hrade Buchlov a barokovej zámockej vile Buchlovice (Luboš 

Antonín, s. 49-55), kde sa dozvedáme nielen o členoch rodu Berchtoldovcov, ale aj o obsahu 

fondu, zaujímavých tituloch zo 16. – 18. storočia. Renesančný zámok Bystřice pod Hostýnem 

(Luboš Antonín, s. 55-59) sa spája s viacerými rodmi, obsahuje 13 240 zv. dokumentov – kde 

dominuje literatúra z 18. storočia. Historickú knižnicu možno doložiť aj na zámku Holešov 
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(Helena Veličková, s. 60-64). Tá sa v roku 1988 dostala do ŠVK v Olomouci. Obsahuje cca 2 

500 zväzkov, z nich je 1 535 tlačí zo 16. – 18. storočia, 3 novodobé rukopisy.  

 Publikácia obsahuje aj štúdie – informácie o zámku Hoštice (Petr Mašek, s. 64-69), 

zámku Kvasice (Petr Mašek, s. 69-72), zámku Lešná u Valašského Meziříčí (Petr Mašek, s. 

72-73), zámku Lešná u Zlína (Petr Mašek, s. 74-78), zámku Liptál (Petr Mašek, s. 78-79), 

zámku Litenčice (Petr Mašek, s. 79-84) a zámockej knižnici Přílepy (Luboš Antonín, s. 98-

99). Zaujímavý je aj zámok Luhačovice (Petr Mašek, s. 84-87), ktorý v roku 1629 zakúpil 

uhorský šľachtic Gabriel Šeréni. Postupne ho vlastnili iné rody, k roku 1949 – kedy bola 

knižnica odvezená na zámok Vizovice – mala knižnica odhadom 2 900 kníh a 200 brožúr 

a časopisov, v roku 1961 bol fond prevezený do Lešné pri Zlíne, v roku 1966 odvezený do 

KNV v Terezíne, podobne ako aj iné šľachtické knižnice.  

 Komplexnejšie sa podarila aj rekonštrukcia torza knižného fondu v zámku Návojná od 

konfiškácie v roku 1945 do roku 2002, ktorý sa dnes nachádza v Městském muzeu Valašské 

Klobouky (Eva Lysačková, s. 89-97). Autorka predstavuje skladbu fondu, obsah, jazykové 

zloženie či exkurz k hudobnému archívu. Rozsahovo väčšia je aj štúdia poznatkov k 

zámockej knižnici Vizovice (Kazeřina Czinegová, s. 101-109) o rozsahu cca 3000 zväzkov, 

ktorá bola zamestnancami Národního muzea v Prahe v rokoch 1956 – 1960 v rámci 

inventárneho súpisu kníh rozdelená do 12 skupín.  

Ako posledný je v publikácii predstavený zámok Zdounky (Petr Mašek, s. 110-112), 

ktorého knižnica bola v roku 1989 reštituovaná pôvodnému majiteľovi. Pri niektorých 

knižniciach evidujeme aj poznámky o doložených posesorských poznámkach, supralibrosoch, 

štítkoch, pečiatkach a pod.  

Pre lepšiu orientáciu v texte bol do publikácie zaradený miestny a menný (osobný) 

register (s. 114-127). Na konci publikácie sú radené medailóny autorov (s. 128-130) 

a poznámka vydavateľa (s. 132-134).  

 Okrem toho, že titul Zámecké knihovny ve Zlínskem kraji možno považovať za 

vydarený, nielen v rámci svojho obsahu alebo svojho technického, grafického 

a vydavateľského počinu, možno ho pokladať za prototyp, akým by sa mohlo prezentovať 

kultúrne dedičstvo aj v kontexte rekonštruovania historických, šľachtických knižníc, resp. ich 

torz aj v inom – napríklad slovenskom prostredí.  
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