
 
  

Zpět k Růžové  
zahrádce 

Růžová zahrádka 
Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století  

  
Muzeum umění Olomouc poprvé u nás představilo v roce 2009 toto téma 

 formou výstavy a publikace na základě vlastní sbírkové kolekce.  
Představilo ho jako odborný problém knižní kultury na našem území. 

 
Dnes si znovu uvědomuji, že útěšná líbeznost a nadějeplné poslání  

těch drobných knížeček pomáhaly v každém čase mírnit dopad málo útěšných dnů…   
Anežka Šimková, duben 2020 

 
 Jde o poctu knížkám, jakkoliv útlým, tisíckrát dotýkaným, vždy obráceným k naději a spojenými  

 s konkrétními lidskými osudy. Závaznými předlohami pro tyto české a německé knížky byly tehdy běžně  
rozšířené tisky modliteb, jež hlavně v letech 1750 – 1850 opisovali a zdobili venkovští učitelé a jejich pomocníci,  

ale i úředníci či prostí lidé a dodávali jim tak novou kvalitu. Rozmanitá a osobitá výzdoba knížek dokládá  
u jednotlivých autorů touhu po kráse, živém citu, po duchovní vroucnosti. Autentičnost záznamů, především  
ve výtvarném doprovodu těchto knížek, okouzluje i dojímá. Jde o kulturní fenomén, v historii knihy jedinečný,  

a specifický právě jen pro české a moravské prostředí své doby.   
        

  

 
 
 

 

 



Růžová zahrádka 
 Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století  

jako fenomén výtvarné kultury  
Čech a Moravy 

  
Knižní sbírka Muzea umění Olomouc  

Foto: Lumír Čuřík  

Představujeme profil specifické kolekce knih ze sbírek Muzea umění,  
získané v roce 2001 jako uzavřený sběratelský konvolut pražského kunsthistorika  

Jana Poše (1921 – 1996). Jsou to ručně psané, opisované a zdobené modlitební knížky  
v českém a německém jazyce, které vznikaly ve velkém množství především  

v letech 1750 – 1850 na českém a moravském venkově a tvoří dosud nedoceněný  
kulturní fenomén rustikalizace knižního umění v 18. a 19. století. 

               
 

 
 
   



 
Výstavy 
       
Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum 
19. února – 3. května 2009                        
Strahovský klášter premonstrátů – zimní refektář 
27. června – 2. září 2012 
 
 
Publikace  
Růžová zahrádka, Rukopisné modlitební knížky  
18. a 19. století (Sbírka Jana Poše) 
ed. Anežka Šimková, aut. Jan Poš, Pavel Černý,  
Zdeněk R. Nešpor, Jan Kvapil, Jiří Šalamoun 
 
faksimile modlitební knížky  
Franze Štěpánka z roku 1824 – 1825 
Vyd. Arbor vitae a Muzeum umění  
Olomouc, 2009  
 
 Ocenění  
Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2009  
CENA SVAZU POLYGRAFICKÝCH  
PODNIKATELŮ za vynikající  
polygrafické zpracování (1. místo) 
 
Zvláštní ocenění v národní soutěži  
muzeí GLORIA MUZEALIS v kategorii  
Muzejní publikace roku 2009 
 

 

 
 



MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 

                MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ                          ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC                     ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ 



V Ý S T A V A  
 

Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století  
Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc / 19. února – 3. května 2009 

Exponáty: knižní sbírka Muzea umění Olomouc, lidové plastiky z Národního muzea v Praze, soukromá sbírka 



V Ý S T A V A  
 

Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století  
Strahovský klášter premonstrátů, zimní refektář / 27. června – 2. září 2012 

ředitel strahovské knihovny: G. Šidlovský 



STRUKTURA A OBRÁZKOVÁ TÉMATA 
MODLITEBNÍCH KNÍŽEK 
 

Sběratel a bibliofil  

Jan Poš  
(1920 – 1996) 
 
Sbírka vznikala  
po dobu asi třiceti let. 

Duchovní Růžová zahrádka z mnohými modlitbami  
ozdobena a okrášlená, 1816 
Tuto modlitební knížku jež slove Růžová Zahrádka já Vincenc Medek  
jsem psal a mnohým malováním okrašloval k libosti a na památku  
mé manželce a mým dětem….. 



Tištěné modlitební knížky 18. a 19. století 

Rozkvět modlitební literatury do českých zemí přichází v souvislosti nástupem protireformace v 
druhé polovině 17. století a je úzce spjat se jménem německého kapucína Martina z Kochemu 
(1634 – 1712), který je autorem barokních Zlatých nebeklíčů a Štěpných zahrádek. Ideální vzorovou 
strukturu obsahovala jeho Velká štěpná zahrada, jedna z nejucelenějších a nejobsáhlejších 
modlitebních knížek vůbec, která měla v brněnském vydání z roku 1742 tyto části: titul, kalendář, 
cenzurní schválení a předmluvu, troje hodinky Panny Marie, ranní a večerní modlitby, modlitby 
při mši svaté, zpovědi, přijímání a odpustcích, modlitby ke svaté Trojici, Ježíši Kristu, Panně 
Marii, světcům, dále modlitby na významnější svátky roku, pouti, litanii ke všem svatým, 
modlitby pro specifické účely (například při bouřce, ale i modlitby určené lidem v konkrétních 
životních situacích), modlitby za zemřelé, hodinky a modlitby ke sv. Janu Nepomuckému, 
přípravu na dobrou smrt a rejstřík. Jinou předlohou byly oblíbené modlitby Gott is die reinste Liebe 
/ Bůh jest nejčistší láska dvorního rady von Eckartshausena. Produkce levných tisků modlitebních 
knížek byla masová, ilustrace v nich tvořila nejčastěji jen úvodní drobná grafika. 

 

Struktura modlitebních knížek je tedy dána pevnou historickou tradicí, která je v zásadě vždy 
respektována jak ve formě, tak obsahu i u lidových ručně psaných a zdobených knížek (1750–1850). 
Nacházíme však různé varianty výzdoby, dané autorským rukopisem jejich povětšinou 
anonymních ilustrátorů a opisovačů. 



Tištěné modlitební knížky 18. i 19. století 



Vazby a předsádky 

Vazby 
Vazby modlitebních knížek produkované anonymními regionálními dílnami bývaly 
účelově jednoduché, většinou celokožené. Převažují  jednobarevné, hnědé, černé, 
případně červené kozinkové kůže, vzhledově prosté, zdobené někdy slepotiskem, 
zlacením či kombinacemi barevnosti kůže. Vyskytují se také náročnější pergamenové 
vazby s ražbou, v období druhé čtvrtiny 19. století také okázalejší sametové vazby. Na 
předních stranách desek se často vyskytují iniciály majitele, někdy jsou knížky opatřeny 
kovaným zdobným uzávěrem  a montáží kříže na desce knížky.  
 

Předsádky 
Dekorativní předsádky modlitebních knížek jsou škrobové, razítkové, šablonové či 
máčené, tónovaný voskovaný papír je často zdoben mramorováním. Výzdoba předsádek je 
různorodá, invenční a prozrazuje slohové vlivy své doby.  
 



Vazby 
1822, 1831, 1845, 1840  



Vazby 
1799, 1834, 1847 



Předsádky (1733 – 1845)   



Předsádky (1733 – 1845)   



Vstupním výtvarným prvkem modliteb jsou jejich titulní listy, jejichž výzdoba  
a kompozice nejčastěji předznamenávají další výtvarnou polohu rukopisu.  
Tituly konstruované jen z písma jsou celkem vzácné. Většinou v nich zápasí  
o prostor písmo s dekorem, neboť text titulů bývá obvykle značně dlouhý.  
Zvlášť výrazné a bohaté bývají jejich architektonicky řešené rámce, někdy oválné, 
elipsovité, věncovité, často jsou řešené originálně. Objevuje se v nich i figurální  
kresba s biblickým výjevem, andílci, symbolické motivy, květy, zlacení liter.  
Písař se, pokud vůbec, podepisuje jen skromně na konci všech údajů nebo  
až v konečném závěru knížky. 
 

Vstupní listy 



1767 



1823 



1788 



1832 



1840, 1804  
 



V běžných tištěných modlitebních knížek tvořila výzdobu nejčastěji jen úvodní 
drobná grafika. V ručně opisovaných modlitbách písař často místo kresby 
vkládal dobové grafiky s křesťanskou tématikou, které jsou mimo jiné svědectvím 
úrovně bohaté produkce grafických dílen 18. a 19. století (rytina, dřevořez, lept, 
tečkovací technika, dřevoryt, litografie, ocelorytina). Grafiky jsou často 
kolorovány. Objevuje se i vlepování svatých pouťových obrázků.  

Grafika 



1788 



konec 18. století, 1787 



1822  



Písaři modlitebních knížek užívali nesčetné varianty kurentu a fraktury, archaické i rustikalizované,  
umělé i neumělé, svědčící o dobových zvyklostech a grafickém cítění písařů. Kaligrafické prvky se uplatňují 
především v iniciálách a zdobném písmu nadpisů. 

V modlitebních knížkách objevíme často zápisy týkající se autorství, datace, praktických poznámek,  
které mají dokumentární hodnotu.  

Dominantním tlumočníkem vlastní funkce modliteb je písmo textu. Jsou jím nesčetné varianty kurentu  
a fraktury, archaické i rustikalizované, umělé i neumělé. Mezi charakterem písma v českých a německých 
modlitebních knížkách není rozdílu. Kurent osmnáctého století bývá oblejší, nižší, není tak zdůrazněna 
jeho ostrost a délka liter. Také starší fraktura je nižší, širší, oblejší. Podstatnější rozdíly než v dobové 
stylizaci písma, jsou však v jeho interpretaci jednotlivými písaři, svědčící o jejich grafickém cítění. Pro část 
písařů je písmo pouze prostředkem sdělení myšlenky a pečují jen o jeho čitelnost. Pro období 1750–1850 je 
však charakteristická právě kaligrafie, umění písma, a většina písařů se o ni i snaží. Zejména v kurentu se 
kaligrafické prvky uplatňují především v iniciálách a ve zdobném písmu nadpisů. V běžném textu se 
kaligrafie uplatňuje v pečlivém traktování liter, jejich stínování, zdůrazňování sklonu písma, obloučkovém 
završení horních konců některých liter nebo jejich vyústění v horizontální zdobnou vlnovku atd. 

Graficky je ovšem výraznější fraktura. Jako písmo textu ji však používali jen písaři zkušení, zběhlí. Klasická 
kaligrafie se uplatňuje ve fraktuře dvěma směry. Buď jde pouze o citlivou reprodukci fraktury knižní, nebo 
se setkáváme s vlastními kaligrafickými doplňky, které mají stovky variant (stužky, květiny, listoví, figury 
atd.). V písmu se také někdy střídá barevnost odstavců, většinou černých a červených. U některých 
rukopisů je písmo jediným dominantním výtvarným faktorem. U nadpisů, mezititulů, záhlaví kapitol se 
kaligrafie a potřeba zdobnosti výrazně uplatňuje ve zpracování písma, iniciálách, paginaci, setkáváme se 
zde s rostlinnou ornamentikou, stužkovými motivy, figurálními motivy, nepřebernou řadou dekorativních 
prvků a prvků křesťanské symboliky. (J. P.)  

 

 

Písmo, zápisy 



1788, 1814, kolem 1840  
 



1756  



1820, 1788, 1845, 1825 
 
 



1804, 1803, 1836 



1780 



V lidové tvorbě patří motiv srdce, často vyobrazený s citovou vroucností, 
k nejoblíbenějším. V rámci křesťanského umění lze srdce považovat za symbol Boží lásky 
či lásky k Bohu. Srdce Kristovo je především svátostným symbolem, představuje mystický 
pramen života, je to srdce milující, krvácející, tedy eucharistické a vedoucí ke spáse. 
  
K častým zobrazením patří Srdce Ježíšovo, které se jako kultovní téma objevuje  
v 15. století, ale největší popularity dosáhlo v dobách baroka. V rámci křesťanského umění 
lze srdce považovat za symbol Boží lásky či lásky k Bohu. Srdce Kristovo je především 
svátostným symbolem, představuje mystický pramen života, je to srdce milující, 
krvácející, tedy eucharistické a vedoucí ke spáse. Srdce je ovšem již v Bibli vnímáno  
jako sídlo ducha, které představuje střed nejen fyzického, ale i duchovního života.  
Je to místo, kde se střetává Bůh s člověkem („láska Boží je rozlita v srdcích našich“, Řím, 5. 5 ).  
Již od středověku jej intenzivně vnímali především mystikové. V lidové tvorbě patří motiv 
srdce, často vyobrazený s citovou vroucností, k nejoblíbenějším. 
 

Srdce 



1806, 1768 



1823 



1820 – 1830   



Především u modlitebních knížek z 19. století nacházíme na stránkách rámce,  
které svírají a zpevňují stránku‚ blok písma a mají zároveň dekorativní charakter. 
 
U těch nejstarších modliteb, psaných většinou frakturou, se s rámci stránek 
setkáváme jen zřídka. V devatenáctém století, užívajícím častěji kurent, už téměř  
ale nenalezneme rukopis, jehož text by nebyl uzavřen alespoň dvoulinkou.  
Většinou jsou to  rámce, které mají bohatou dekoraci rostlinnou, geometrickou  
i figurální ornamentiku, mnohdy mají bizarní tvarosloví. Vzácněji se vyskytují  
rámce předtištěné.  

Rámce 



1815, po 1820 
 



1820, 1846, 1838, 1834  
 
 



1788, 1800 
 



Iniciály jako uvozovací prvek textu hrály v rukopisech významnou roli  
už od dob středověku. I v lidových modlitebních knížkách nacházíme 
pestrou a bohatou škálu, prozrazující grafický a kreslířský cit venkovských 
autorů v písmu. 
 
Jsou nejzdobnějším prvkem v písmu modliteb. Písaři vycházejí nejčastěji 
z rostlinné ornamentiky, těla úvodních liter textů využívají všech možných 
zdrojů čerpajících z křesťanské symboliky, jejich součástí bývají i lidské 
tváře, těla zvířat, architektury, ornamenty apod., nacházíme zde 
nespočetné složité i půvabné prostinké varianty iniciál.  

Iniciály 



1760 
 



Iniciály 

1793, 1805, 1814, po 1820  
 
 



1802, 1817, 1820  
 
 



Ptáci 

Tématu reálných i bájných ptáků patří ve výtvarném umění významné 
místo. V křesťanské kultuře symbolizují především lidskou duši či 
spiritualitu vůbec. Nejtypičtějším motivem se stala holubice jako 
ztělesnění Ducha svatého, křesťanským obsahem je potom obdařen  
i motiv orla a  pelikána ztělesňujících Krista či páva symbolizující 
nesmrtelnost a naději na věčný život. V lidové tvorbě je motiv ptáčků  
často využit také jen jako výraz reálného světa přírody. 



1816, 1805, po 1820  
 
 



1815  
 
 



1828, 1820, 1809  
 
 



Květiny 

Květiny jsou jedním ze základních motivů, který kromě dekorativního účelu naplňuje 
symboliku péče křesťana o vlastní duchovní život. Představa, že modlitby jsou 
květiny, jejichž vůní je posilována duše, byla v baroku velmi rozšířená. Obdobně měly 
modlitby z Nebeklíče sílu odemknout pro duši věřícího bránu do nebes. 
 
„Předně že v ní [modlitební knize],  jakožto v nějaké rozkošné zahradě, velmi krásní,  
milostní a vonní kvítkové se nacházejí, totižto rozličné modlitby o Kristu Pánu, jenž jest květ  
polní a Iilium udolní...“ 
„Druhá příčina jest ta, že každodenné a ustavičné cvičení naše v modlitbách jest ta pravá 
zahrada, do které nebeský ženich Kristus Pán velí choti své, to jest každé věrné křesťanské duši, 
vcházeti, aby s ní rozmlouval, ji míle těšil a v horlivosti duchovní lásky zapalený k ní ona slova 
promlouval v Písni Šalamounově, 5. kapitola: Podiž do zahrady mé sestro má, choti etc...“ 
 



   

konec 18. století, 1831  
 
 



               

1801, 1811, 1845  
 
 



1845, 1823, 1788, 1845  
 
 



1810  
 



1820, 1840, 1830, 1822   
 
 



Andělé 

Zobrazování Anděla strážného jako ochránce člověka patřilo vždy 
ke křesťanské symbolice Boží ochrany, v lidových kresebných 
variantách je anděl i půvabným výtvarným prvkem.  



1776, 1776, konec 18. století   
 
 



1845, 1840 
 
 



1816 
 
 



Symboly 

Součástí jednotlivých částí rukopisných modlitebních knížek jsou  
často kresby s bohatou křesťanskou symbolikou (Boží oko, eucharistický 
motiv kalichu s hostií či beránek, pelikán krmící mláďata vlastní krví  
jako symbol Kristovy oběti, nástroje umučení, srdce Ježíšovo apod.) 



1769, 1821  
 
 



1806, 1840, 1768, 1821   
 
 

  
 



Koncovky 

Ukončení oddílů modliteb poskytuje prostor pro pestré varianty  
motivů provedených kaligraficky či kresebně. Zpravidla jde o závěrečný 
dekorativní ornament, kombinace barokních ornamentálních tvarů, 
efektní jsou jednotahové kresby stylizovaných rozvilin a tvarů lidských  
a zvířecích postav, časté kresby květin, ovocných zátiší, ptáčků, krajinek, 
vyskytují se také figurální motivy s dalšími variantami zobrazení Krista, 
madony, světců i evangelistů, andělů i duší v očistci apod. V závěru 
modliteb jsou časté motivy se symboly pomíjejícnosti života. 



1844, 1816, 1816, 1835, 1816   
 
 



1809 
 
 



1824, po 1835  
 
 



1827, 1823 
 
 



1845, 1825, 1825 – 1830 
 
 



Maria 

Mariánský kult byl v našich zemích silný od dob středověku. 
Pravidelným a velmi oblíbeným motivem v knížkách jsou proto 
Madony nebo Piety, často v návaznosti na příslušné poutní místo 
(madona svatohorská, loretánská, vranovská, svatokopecká, 
hostýnská, provodovská atd.) 



1850, 1821 
 



1818, 1820 
 
 



1825, 1835 
 



Světci 

Mezi celostránkovými obrázky v knížkách modliteb jsou časté motivy 
světců a mučedníků. Světcem, jehož kult byl u nás v 18. a 19. století 
nejrozšířenější, byl Jan Nepomucký (kanonizován 1729), v rukopisech 
logicky spojen se zpovědními modlitbami. Setkáváme se  
s dalšími postavami světců, nejčastěji se sv. Josefem, sv. Šebestiánem,  
sv. Václavem, sv. Jiřím, sv. Floriánem, sv. Barborou, sv. Magdalenou,  
sv. Terezií atd., nejčastější je inspirace dobovou grafikou. 

 



1776, 1769 
 
 



1835, konec 18. století, 1824 
 
 



1805, 1835 
 
 



1814, 1824 
 
 



1823, 1840 
 
 



Zmar 

Symboly zmaru, smrti, konečnosti lidského života (lebky, zkřížené 
hnáty, rakve, uhasínající svíce apod.) jsou pro křesťana připomínkou 
myslet na spásu duše.  



1760, 1768 
 
 



1830, 1756, 1779 
 



1768, 1845, 1720 – 1730  
 



Ukřižování 

Nejčastějším vyobrazením je v knížkách modliteb základní 
křesťanské téma Ukřižování Ježíše Krista, které má ve výtvarných 
projevech lidových tvůrců mnoho osobitých variant, pojednaných 
s citovou vroucností.  



  

1820, 1824, 1821 
 



1852, 1827 



1820, 1820, 1820 
 



1778, 1816, 1820 
 



1780, 1823 



zpracovala 
Anežka Šimková 

2020 
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