
Ji�í Melantrich z Aventina 
 
Významný �eský tiska� a nakladatel. Ji�í Melantrich z Aventina vybudoval v Praze 
v polovin� 16. století, tedy sto let po Gutenbergov� vynálezu knihtisku, velký tiska�ský a 
nakladatelský podnik evropského významu. V létech 1547-1580 vydal více než 200 tisk� 
p�evážn� náboženské a nau�né literatury, a to zejména v �eštin�, n�m�in� a  latin�. V�noval 
se i tisku humanistické literatury a latinských básnických sbírek a také r�zných p�íru�ek a 
slovník�, sn�movních akt a právnické literatury . Vydával ale také levné knížky ur�ené k 
lidové �etb�, sná�e, kalendá�e, pranostiky i jednotlivé modlitbi�ky. Jeho knihy se vyzna�ovaly 
vkusnou úpravou, odborností, jazykovou úrovní a obrazovou výzdobou, jejich p�edností byla   
kvalitní sazba a její uspo�ádání,  použití ozdobných prvk�,  kombinace a výb�r r�zných druh� 
písma a zvlášt�  sazba titulních stran. Náklady jím vydávaných knih byly na tehdejší dobu 
neobvykle vysoké,  pohybovaly se v po�tu  tisíc� kus� a �asté byly i  reedice již vyprodaných 
titul�.  
 
Po celý život vystupoval jako utrakvista  tolerantní ke katolictví. V období národního 
obrození se pro emancipující se �eskou spole�nosti stal jedním ze vzor�  vzd�laného a 
podnikatelsky úsp�šného �lov�ka s humanistickým rozhledem, který  sv�j život spojil s 
vydáváním �eských knih. Na pam�tní desce umíst�né na radnici v jeho rodišti je uveden  
titulem „arcitypograf �eský“.  
 

 
 
 Datum jeho narození není p�esn� známé. Podle  Veleslavínova kalendá�e se narodil v roce 
1511 v Rož�alovicích u Nymburka. Pocházel z nezámožné �eské utrakvistické rodiny a 
p�vodn� se jmenoval  Ji�í �erný Rož�alovický. O jeho d�tství a mládí se neví prakticky nic... 
Své p�íjmení si pozd�ji zm�nil, podobné polatinšt�ní jména bylo v té dob�  b�žné. První 
zmínka o jeho život� se objevuje až v  roce 1534, kdy studoval na pražské univerzit� a získal 
titul bakalá�e. Pravd�podobn� studoval dále i na univerzit� ve Wittenbergu. Další zmínka o 
n�m je  z roku 1542, kdy se vrátil po 7 letech pobytu v Norimberku do �ech a pracoval jako 
korektor v prost�jovské tiskárn� Jana G�nthera. Je velmi pravd�podobné, že poznal provoz 
n�které velké tiskárny jako byla Frobenova tiskárna v Basileji. Dokládá to jeho znalost 
typografie a tiska�ského �emesla a také zkušenost s nakladatelskou �inností a  její organizací.  
 
V roce 1546 se stal spole�níkem pražského tiska�e Bartolom�je Netolického a po jeho smrti 
podnik p�evzal, rozši�oval a zdokonaloval. První tiskárna v Praze vznikla již v roce 1488, 
v dob�, kdy Melantrich p�išel do Prahy jich pracovalo deset, další vznikaly a tiska�i se 
ozna�ovali jako "mist�i svobodného um�ní impresorského". 
 



Velkou pozornost v�noval novému vydání �eské bible, tzv. Bible Melantrichovy, kterou 
vydal v roce 1549. Tisk bible byl tehdy pro tiska�e prestižní záležitostí a kompletní vydání 
bible v �eském p�ekladu z latiny bylo sice výhodné, ale  p�íprava a tisk byly nákladné. 
Netolický na ni poskytl své finan�ní prost�edky a díky svému vlivu získal u panovníka 
d�ležité privilegium na tisk a výsadní prodej bible po dobu deseti let. Po smrti Netolického 
Melantrich celý podnik p�evzal, p�est�hoval jej z Malé Strany na Staré M�sto a dále 
rozši�oval a zdokonaloval. 
 
 

 
 
 
V roce  1556 vydal druhé vydání své bible v mimo�ádn� vysokém nákladu, protože roku 1559 
kon�ila platnost privilegia na výsadní prodej. Vydání bylo opat�eno novým titulním listem. 
V následujícím roce  mu byl ud�len  šlechtický titul. Jeho erb nesl heslo "Nec igni cedit nec 
ferro". ("Nepodlehne ohni ani me�i"). 

V roce 1562 vyšlo nejmén� devatenáct publikací a to byl nejv�tší doložený po�et titul� 
vydaných v jeho tiskárn� v jediném roce. Mezi nimi bylo i první �eské vydání rozší�eného  a 
p�epracovaného Mattioliho "Herbá�e", který do �eštiny p�eložil Tadeáš Hájek z Hájku.  
N�mecká verze „Herbá�e“ pak vyšla v roce následujícím. Vydání herbá�e bylo promyšlenou a 
dob�e organizovanou akcí. Soub�h �eského a n�meckého vydání pokryl  prakticky celý knižní 
trh ve st�ední Evrop�. Knihy byly tehdy prodávány nesvázané p�ímo v tiska�ských 
provozovnách nebo prost�ednictvím kniha��, ale také na výro�ních trzích. V té dob� již 
existoval specializovaný knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem,  kterého se Melantrich 
prokazateln� zú�ast�oval. 

Nejvýznamn�jší knihou roku 1564  byla V�esovcova kniha "Práva a z�ízení zemská království 
�eského".V  dalších létech vydával jen b�žné tituly, zato se  intenzivn� se v�noval práci v 
m�stské rad� Starého M�sta pražského a p�estavb� renesan�ního  domu "U dvou velbloud�"  
v Kunešov� (nyní Melantrichov�) ulici, ve kterém bydlel a kde také  sídlila jeho tiska�ská 
dílna. Tento d�m byl zbo�en na konci 19. století. P�í�inou útlumu jeho aktivity byl také 
odchod arciknížete Ferdinanda do Tyrol. Tím Praha až do p�íchodu dvora Rudolfa II. ztratila 
charakter reziden�ního m�sta a významné osobnosti spíše p�itahoval dv�r Maxmiliána II. ve 
Vídni.   
 



Další vydání bible z roku 1570, dedikované císa�i Maxmiliánovi II.,  pat�í svou typografickou 
a výtvarnou úrovní k nejlepším �eským tisk�m. Bible  byla vybavena novým indexem a 
rejst�íkem a v d�ív�jších vydáních  použité d�evo�ezy byly zcela nahrazeny novými, které pro 
toto vydání.vytvo�ili p�ední um�lci. Proto svou typografickou a výtvarnou kvalitou pat�í k 
nejlepším �eským tisk�m v�bec.  
 
V roce 1576 se jeho dcera Anna provdala za profesora pražské univerzity Daniela Adama z 
z Veleslavína, který se jako Melantrich�v spole�ník  ujal  �ízení tiskárny.  
 
 Melantrich zem�el 19. listopadu 1580 a je pochován v Betlémské kapli. Jeho podnik zd�dil 
nezletilý syn Ji�í, který jej sice v roce 1584 po dosažení plnoletosti p�evzal, ale  brzy se 
zadlužil, a když v roce 1586 zem�el,  p�ešla  tiskárna zcela do rukou hlavního  v��itele  
Daniela Adama z Veleslavína, který v  díle Melantrichem zapo�atém významn� a úsp�šn� 
pokra�oval. Stejn� jako Melantrich, i Daniel Adam p�edstavoval nejvýznamn�jšího tiska�e 
své doby a tak celé jedno století v d�jinách naší literatury a písemnictví je nazýváno dobrou 
Veleslavínovou.  

 

Zpracoval: ing.Ji�í Valenta 

 

 

 


