
Libri prohibiti – zakázané knihy 
v proměnách času ve Vědecké 

knihovně v Olomouci
 

Biblický původ

Knihy coby stěžejní nositelky lidského myšlení se již 

od  prvopočátků  své  existence  stávaly  terčem 

nejrůznějších zásahů,  které  vycházely z předpokladu, 

že  jejich  obsah  mnohdy  podkopává  ve  společnosti 

zavedená  konfesijní,  mocenská  či  morální  schémata. 

Tudíž  můžeme  konstatovat,  že  každá  doba,  včetně 

dneška,  má  své  zakázané  knihy.  Ovšem  konkrétní 

hlediska vedoucí až k tomu, že se kniha ocitla tzv. na 

indexu se v průběhu věku logicky měnila.

Latinský  výraz  LIBRI  PROHIBITI  do  češtiny 

překládaný  jako  zakázané  knihy,  obecně  označuje 

literární  produkci  šířenou  i  přes  zákaz  církevních  a 

státních kruhů. 

Samotná historie tzv.  zakázaných knih sahá hluboko 

do starověku, přičemž škála metod používaných proti 

zakázaným knihám a jejich autorům byla  nesmírně pestrá. Nejznámější  formou je  zcela bezpochyby 

jejich pálení.  Již v Matoušově evangeliu (5,29–30) se nachází pasáž o zřeknutí se všeho, co by mohlo 

člověka  svádět  ke  hříchu  a  ohrožovat  jeho  spásu,  což  první  křesťané  aplikovali  i  na  knihy.  Jeden 

z dokladů se nachází např. v páté knize Nového zákona – v 19. kapitole Skutků apoštolů (verš 19), kde se 

v souvislosti s působením sv. Pavla hovoří o spálení obrovského množství knih „s marnými uměními“, 

což pozdější poznámka v Kralické bibli vysvětluje následovně: „…tj. s kouzly, hádáním z lín rukou, z tváří  

neb obličeje  člověka, s planetářstvím, snů vykládáním a jinými pověrnými věcmi,  což vše Pán Bůh přísně  

zapovídá.“ 

Známé je spálení spisů sofisty Prótagoráse z Abdéry v roce 411 př. Kr. nebo pálení čínských klasických 

děl za císaře Ši-Hoang-Ti v roce 213 př. Kr. Očistnou sílu plamenů hojně využívali kupříkladu římští 

císaři  jako Augustus  či  Tiberius  a  mnoho dalších.  Je  zajímavé,  že  na  výše  zmíněné Skutky apoštolů 

odkazuje i Jan Amos Komenský, když doporučuje křesťanům, aby se zbavili knih pohanských mudrců 

(tj. řeckých a římských básníků a filozofů). Zde jasně vidíme, že dogmatická konfesijní hlediska svazovala 

i takovéto velikány humanismu.

Index Librorum Prohibitorum (Řím 1741), mědiryt  
odkazující na biblickou pasáž o pálení knih (Nový 
zákon – Skutky apoštolů), VKOL sig. 20.486



Libri prohibiti a křesťanská kultura

Existence tzv. zakázaných knih je především spjata s křesťanskou věroukou. Již  první ekumenický koncil 

v Nikai roku 325 vyhlásil některé knihy za prohibita (viz ariánská hereze). Ostatně papežové a biskupové 

se zaštiťovali  "svatou" povinností  a  právem cenzurovat,  zakazovat  a  likvidovat  teologická,  vědecká a 

literární díla, která by mohla ohrozit církev a celé náboženství (tedy společnost). Pozadu samozřejmě 

nezůstávala ani světská moc u níž se krom náboženských otázek uplatňovala hlediska politická.

Vynález  knihtisku v polovině  15.  století  byl  pro  všechny cenzory učiněnou pohromou,  neboť  tento 

"ďábelský  vynález"  zcela  naboural  dosavadní  kontrolní  mechanismy  knižní  produkce.  Před 

Gutenbergovým vynálezem byly totiž knihy šířeny prakticky jen díky časově i  finančně nákladnému 

opisování, čímž se zajišťoval jen malý počet 

kopií.  Knihtisk  znamenal  revoluci,  jelikož 

chrlil  knihy  v relativně  velkém  množství 

mezi širší vrstvy obyvatelstva, jehož kontrola 

představovala  pro  vládnoucí  elity  velké 

komplikace.  Stal  se  nástrojem  humanistů, 

protestantů  a  vědců,  kteří  takto  šířili  své 

myšlenky do světa. Církev na hrozbu šíření 

kacířských  myšlenek  reagovala  např. 

zákazem  cokoli  tisknout  bez  předběžného 

schválení  k  tomu  zmocněných  inkvizitorů. 

Postih  měl  dopadnout  nejen  na  ty,  kdo 

kacířské knihy vydávali a prodávali, ale i na 

ty, kdo je kupovali atd. V roce 1471 vyhlásil 

papež Sixtus IV. zavedení předběžné cenzury. Nespočet nařízení církevních a světských kruhů ovšem 

vždy  zákonitě  narážely  na  reálné  možnosti  si  tato  opatření  vynutit  (viz  např.  tiskárny,  které  pod 

ochranou protestantské  vrchnosti  tiskly díla  zakázaných autorů).  Jelikož se  původní  nařízení  papeže 

(1487),  předkládat  všechny  rukopisy  papežskému stolci  logicky  minulo  účinkem,  přistoupil  Vatikán 

k postupné decentralizaci  cenzurní  moci,  přičemž rozhodujícím byla  ustanovení tridentského koncilu 

(viz dále).  Cenzuru u nás nejprve vykonávala pražská univerzita, později konzistoř a konečně od roku 

1564  pražský  arcibiskup,  potažmo olomoucký biskup.  Cenzura  se  dělila  na  předběžnou  (tj.  cenzura 

rukopisů pro tiskaře) a dodatečnou (tj. zejména cenzuru knižního zboží dovezeného z ciziny), která je 

vývojově starší a která byla nejvíce používána v období předbělohorském. Bylo by však mylné myslet si, 

že cenzuru používala pouze církev nebo že byla její jedinou iniciátorkou. Zejména církev a stát v této věci 

vesměs úzce spolupracovali. Od 17. století hráli v cenzurní praxi hlavní roli jezuité. 

Index Librorum Prohibitorum (Řím 1711), titulní list s  
frontispisem s námětem pálení knih, VKOL sig. 20.830



Seznamy (indexy) zakázaných knih 

Identifikaci  zakázané  literatury  měly  usnadňovat  tištěné  i 

psané seznamy. Za nejstarší je považován soupis kacířských 

spisů potvrzených papežem Inocencem I. roku 405.  Různé 

katalogy zakázaných knih se začaly šířit výrazněji tiskem až 

od 20. let  16. století.  Vyvrcholením všech předešlých snah 

týkajících  se  knižní  cenzury  bylo  usnesení  tridentského 

koncilu z roku 1564, jímž došlo k sestavení komise z prelátů 

a teologů, která měla jednak stanovit jasná a všeobecně platná 

pravidla  pro vydávání a  používání  knih a jednak měla  za 

úkol přepracovat a doplnit papežem o pět let dříve vydaný 

index zakázaných knih, který se měl stát záštitou pro veškeré 

cenzurní zásahy. Tento následně mnohonásobně revidovaný 

tridentský index v podstatě platil až do 20. století. 

Nad  sestavováním  indexů  zakázaných  knih  a  jeho 

aktualizováním od roku 1571 až do roku 1917 dohlížela 

papežem  sestavená  komise  Congregatio  pro  Indice  

librorum  prohibitorum,  která  disponovala  i  soudní 

pravomocí.  Komise  se  v  roce  zřízení  skládala  z  18 

biskupů  v  čele  s  pražským  arcibiskupem  Antonínem 

Brusem z Mohelnice. V mnoha případech se neshodoval 

s až příliš ortodoxními názory komise, kterou převážně 

tvořili Italové a Španělové, na jednotlivé autory a spisy. 

Tridentský  seznam  vycházející  od  16.  století  po  celé 

Evropě se stal rovněž základem pro jednotlivá „národní“ 

vydání, jež zohledňovala specifika daných zemí.

Concilium Tridentinum (Benátky 1578),  
titulní list knihy, která informuje o 
ustanoveních tridentského koncilu a 
obsahuje i seznam zakázaných knih, VKOL 
sig. 5.639

Index Librorum Prohibitorum (Praha 1726),  
titulní list s vlastnickým přípiskem, VKOL sig.  
20.854



Zatímco  redakce  z roku  1564  obsahovala  takřka  600 

zakázaných autorů, tak  římské vydání z roku 1930 již o 

osmkrát  více.  Poslední  index  vyšel  roku 1948  (dodatek 

k němu  1959)  a  roku  1966  byl  Index  oficiálně  zrušen. 

Ovšem četba v něm uvedených děl byla i nadále hříchem, 

avšak čitateli již nehrozil žádný církevní trest.

 

Římský index z roku 1564,  který poprvé nesl  obligátní 

označení  Index librorum prohibitorum doplňoval seznam 

deseti pravidel pro ediční politiku a četbu knih. Po nich 

následoval abecední výčet autorů a anonymních děl. 

Každé abecední písmeno se takto dělilo do tří skupin. 

První  nejnebezpečnější  tvořili  autoři,  jimž  církev 

zakázala všechna díla (auctores primae classis). Druhou 

skupinou byli autoři,  jimž se zakázali  pouze některá 

díla a konečně třetí tvořili anonymní publikace.

 

Catalogus Librorum... Prohibitorum (Vídeň 
1774), titulní list, VKOL sig. 20.825

Catalogus Librorum... Prohibitorum (Vídeň 1774),  
strana mj. s výčtem zakázaných děl Voltaira, VKOL 
sig. 20.825



České indexy zakázaných knih a Antonín 

Koniáš

 
Za  nejstarší  tištěný  seznam  zakázaných  knih  je 

považována  v Čechách  publikovaná  redakce  papeže 

Klementa  VIII.,  kterou z iniciativy  arcibiskupa  Zbyňka 

Berky z Dubé vytiskl v Praze roku 1596 Václav Martin 

z Jenčic.

Ovšem nejznámějším dílem je  v tomto směru dozajista 

práce  jezuity  Antonína  Koniáše  (1691-1760),  který  ve 

svých  indexech  zohlednil  potřeby  domácích  cenzorů, 

poněvadž  posttridentské  seznamy  zakázané  literatury 

obsahovaly pouze zahraniční knižní produkci. 

Koniáš tak ve své horlivosti  sestavil  přehled závadných 

bohemik pod názvem Clavis haeresim claudens et aperiens.  

Klíč kacířské bludy k rozeznávání otvírající, k vykořenění  

zamykající, 

která  poprvé 

spatřila  světlo 

světa v Hradci 

Králové  roku 

1729.  O dvacet  let  později  vyšlo  tamtéž značně  rozšířené  a 

pozměněné druhé vydání. 

Oproti  tradovanému  názoru  Koniáš  nikdy  nepronásledoval 

knihy pro jejich český původ a jazyk. Hlavním kritériem při 

hodnocení  mu  byl  náboženský  obsah.  Koniášův  seznam 

neobsahuje jen knihy české, ale též cizojazyčné. Neuvádí jen 

knihy  zakázané,  ale  též  opravitelné  neb  knihy  podezřelé. 

Nepostihuje  knihy  kacířské,  ale  i  knihy  nemravné.  Mezi 

závadnou literaturou neuvádí jen knihy nekatolické, nýbrž i 

díla katolíků (speciálně např. jansenistů), pokud u nich nalezl 

nepřesnosti či projevy překladatelské libovůle apod.

Index Librorum Prohibitorum (Praha, 1596),  
titulní list nejstaršího tištěného seznamu 
zakázaných knih v Čechách, VKOL sig.  
20.855

Clavis Haeresim claudens (Hradec Králové 
1729), titulní list Koniášova Klíče, VKOL sig.  
995.407



Koniášův  Klíč  rozděluje  závadné  knihy  do  čtyř  skupin 

zřetelně označených pomocí znamének u každé knihy:

1. na knihy zapovězené – viz značka  1. cl. (1. třída) 

2. na  knihy,  které  nejsou  hodny  „zachování  a 

polepšení“ – viz * 

3. na knihy, u nichž je možná korekce – viz Cor. 

4. na knihy podezřelé, u nichž se má závadnost ještě 

zkoumat  - viz bez výše uvedených značek 

Koniáš  žil  v přesvědčení,  že bludné knihy ohrožují  věčné 

štěstí  duší.  Viděl v nich také překážku církevní jednoty a 

příčinu válek. 

Clavis Haeresim claudens (Hradec Králové 
1729), ukázka uspořádání Koniášova Klíče,  
VKOL sig. 995.407

Index Bohemicorum Librorum (Praha 1770),  
titulní list rozšířeného indexu vycházejícího z 
Koniášova Klíče, VKOL sig. 36.190



Praxe při potírání zakázaných knih

Jaká  byla  praxe  při  vyhledávání  a  zabavování 

kacířských knih a zejména jak se s nimi následně 

zacházelo,  nám rovněž  názorně  ukazuje  Koniáš, 

který  vykonával  funkci  královského  a 

biskupského  protireformačního  misionáře 

v hradecké  diecézi.  Čili  vyhledávání  zakázané 

literatury  a  její  ničení  měl  takříkajíc  v popisu 

práce.  Koniáš  při  své  činnosti  získával  libri 

prohibiti  zabavováním, přesvědčováním (lidé  mu 

je v největší míře sami nosili), výměnou za knihy 

katolické i koupí. Méně závadné knihy opravoval 

a vracel. Některé listy tak např. jednoduše vytrhl, 

jinde  určité  místo  začernil,  někde  závadná  slova 

přeškrtl či vepsal text, který považoval za správný. 

Koniášovi  oba  Klíče  se  totiž  nespokojují 

s vyjmenováním opravitelných knih, ale podávají i 

návod,  kde,  co  a  jak  se  má  korigovat. 

Neopravitelná prohibita byla zabavena a následně 

např.  internována  v jezuitských  či  jiných 

klášterních knihovnách ve zvláštním oddělení a za přísného režimu, který dovoloval jejich další studium 

jen  ve  výjimečných  případech.  Nutné  bylo  ovšem  povolení  nejvyšších  církevních  autorit,  které  se 

z pravidla  dostávalo  zprvu  pouze  vybraným  jednotlivcům  za  účelem  vyvracení  bludných  názorů  a 

obracení hříšníků. Zbytek heretických knih byl spálen, přičemž jen Koniáš nechal takto zničit na 30 000 

knih.

 

Kalendař Hystorycky – Daniel Adam z Veleslavína 
(Praha 1590), mj. přeškrtnutá pasáž o upálení  
Jeronýma Pražského, VKOL sig. II 32.350

J. J. Rousseau's Bekenntnisse (Berlín 1782), vpisek olomouckého 
knihovníka Noggy z roku 1825 (na předním přídeští knihy) o tom, 
že Rousseau a jeho knihy patří mezi zakázané, VKOL sig. 27.353



Vlevo  umístěná  kniha  ukazuje  další  pestrou  škálu 

označování  heretických  knih.  Informace  o  její 

škodlivosti  je  vyznačena  již  na  přední  desce  vazby: 

„Tato  kniha  je  jednou  ze  zakázaných  knih  tzv.  první  

třídy.“ Čili  šlo o nejhorší variantu prohibit. Není bez 

zajímavosti, že kniha pocházela z knihovny Hoffmanů 

z  Grünpühelu.  Ferdinand  Hoffman  z Grünpühelu  a 

Střechova (1540-1607) patřil, ač luterán, k nejčelnějším 

osobnostem rudolfinského dvora. Byl vášnivý bibliofil 

a vlastník jedné z největších a nejbohatších soukromých 

knihoven  tehdejší  doby,  která  se  doslova  hemžila 

zakázanými  knihami.  Tento  humanista  přes  svou 

pevnou  protestantskou  víru  nezůstával  v  duchu 

výchovy v zajetí fanatismu, nýbrž se zájmem naslouchal 

hlasům  všech  myslitelů.  Po  vymření  rodu  byla  tato 

slovutná  knihovna  cenzurována  brněnskými  jezuity, 

načež přešla do majetku Dietrichsteinů.

 

Diatribe. Albo Collacya (? 1578), titulní list s předsádkou – protijezuitský spis, ve spodní části  
titulního listu i na předsádce latinská poznámka o heretičnosti knihy, VKOL sig. 4.456

Familiarium Colloquiorum Desyderii Erasmi 
Roterodami (Štrasburk 1611), přední deska 
vazby, VKOL sig. 23.660



Zakázané knihy, role státu a Vědecká (dříve Univerzitní) knihovna v 

Olomouci 

Poprvé od dob tridentského koncilu narušil cenzurní monopol katolické církve císař Ferdinand III. Jeho 

rozhodnutím  přešla  roku  1655  předběžná  cenzura  literatury  s politickým  zaměřením  na  dvorskou 

kancelář  a  Karlo-Ferdinandovu univerzitu.  Pozvolna přecházela  do státní  moci  i  cenzura  náboženské 

produkce – viz zemské cenzurní komise (1754) a od roku 1781 potom centrální dvorská komise ve Vídni. 

Následovalo  krátké  období  uvolnění  cenzury,  vzápětí  vystřídané  opětovným  utužením  v souvislosti 

s francouzskou revolucí. Stát literární produkci rozlišil do několika kategorií:

-         tzv. Admittur – díla, která mohou být prodávána veřejně a mohou se zároveň stát předmětem 

reklamy v novinách

-         tzv.  Translatur –  díla  nevhodná k veřejnému prodeji,  ale  bez jakýchkoli  dalších závažných 

omezení. Mohou být prodávány a zveřejňovány v katalozích, nicméně jejich reklama v novinách 

není přípustná

-         tzv.  Erga  schedam conceditur –  díla,  které  mají  povoleno studovat  pouze  odborníci  (kupř. 

profesoři univerzit), přičemž je vedena policií pečlivá evidence kdo a jakou knihu četl  

-         tzv. Damnatur – díla vysloveně protistátní nebo nemorální, k jejichž studiu bylo nutné zvláštní 

povolení státních úřadů

Všechny  relevantní  knihovny  v monarchii  obdržely  podrobné  instrukce  o  tom,  jak  zacházet  se 

zakázanými knihami prostřednictvím předpisu vydaného v roce 1825. V případě, že o zakázanou knihu 

projevila  zájem osoba  bez  oprávnění  ji  studovat,  musela  jí  být  tato  možnost  zamítnuta  z  nějakého 

banálního důvodu tak,  aniž by se tím zdůraznilo,  že je  titul  zakázaný,  neboť zaměstnanci knihovny 

nesměli poskytovat informace o zakázaných publikacích.

Prohibita – zakázané knihy se ve fondech knihovny objevovaly již od počátku svého založení v roce 

1566, kdy byla knihovna založena při jezuitské akademii (pozdější univerzitě), neboť jezuité sehrávali 

v boji proti zakázaným knihám od 17. století velmi zásadní roli a tak se v duchu výše nastíněné praxe 

dostávala prohibita i do jezuitské (univerzitní) knihovny. Potřebám olomoucké jezuitské koleje a zejména 

univerzitě  (jejich profesorům a žákům) knihovna sloužila až do roku 1773, kdy je jezuitský řád zrušen, 

načež je knihovna i univerzita postátněna. Ostatně již dvorský dekret z ledna roku 1774 se zmiňuje o 

nutných  opatřeních,  aby  „zde  nacházející  se  kacířské  a  jiné  vykřičené  knihy  nemohly  být  staženy  nebo  

odcizeny, nýbrž dostatečně zajištěny.“

Státem (guberniem) ustanovení správci  (hlavní  knihovníci)  museli  i  přes  nový status  bibliotéky coby 

„veřejné Univerzitní knihovny“ přísně dbát na veškeré zasílané instrukce, tím spíše u zakázaných knih. 



Ostatně  veškeré  knihy  přicházející  do  knihovny  ze  zahraničí  musely  nejprve  projít  cenzurou  (jinak 

nebyly knihovně vydány). Gubernium zároveň do knihovny pravidelně zasílalo seznamy zakázaných a 

povolených  knih.  Jedno  z  konkrétních  nařízení  rakouského  dvora  tlumočí  knihovně  roku  1802 

gubernium. Dekret, v němž zřetelně rezonuje francouzské revoluční nebezpečí, hovoří o zákazu půjčovat 

knihy se zásadami proti „náboženským mravům, protistátní a s revolučním duchem jako Voltaire, Rousseau,  

Helvétius…“ každému čtenáři. Vyňati jsou ti, kdo knihy studují, aby je vyvrátili. Knihovník, který by 

toto nařízení porušil bude přísně potrestán a zbaven služby.

Např.  v roce  1831  gubernium zle  pokáralo  pomocného knihovníka  Dottera,  neboť  si  vzal  domů tři 

svazky Encyklopedie francouzského osvícence Denise Diderota, kterou měl v čítárně navíc půjčit prý 

uprchlému polskému důstojníkovi. Ožehavou otázku co lze bez následků půjčit čtenářům usnadňoval 

knihovníkům tzv. knižní revizní úřad při guberniu, který olomoucké bibliotéce zasílal tajné seznamy 

zakázaných knih (i knih s omezenou možností studia). Stejný úřad zdejší knihovně pravidelně poskytoval 

taktéž možnost výběru ze zabavených prohibit (např. z pozůstalostí). Praxe vypadala tak, že brněnský 

úřad zasílal seznamy, ze kterých si knihovna mohla vybrat. Avšak výběr se ne vždy setkal s pochopením 

úřadu, který musel vše schválit. Např. v roce 1824 si knihovna chtěla vyžádat všechny zabavené zakázané 

knihy, „neboť jsou dokumentem lidského ducha.“

Naopak  s odkazem  na  vědecké  zájmy  se  knihovna  v roce  1829  opatrně  bránila  snahám  gubernia  o 

omezení nákupu časopisů a úplnému zákazu politických časopisů: „...časopisy, které jsou odebírány, jsou 

vědecké  a  je  v zájmu  vědy  v odebírání  pokračovat.“  Vědecký  zájem  byl  i  hlavním  důvodem,  proč  se 

knihovna z popudu univerzity a „na přání profesorů“ občas snažila od gubernia vymoci zvláštní povolení 

k nákupu a následnému studiu jinak zakázaných knih. Např. v roce 1841 se dotazuje gubernia, zda může 

na přání profesorů dějin zakoupit určité vydání encyklopedického díla Allgemeine Weltgeschichte, když 

jiné vydání bylo zakázáno a o novém ještě není cenzurou rozhodnuto, přičemž knihovník sám duch díla 

hodnotí jako „zaměření antibiblického, racionálního a jakobínského.“ 

Určité  cenzurní  uvolnění  přišlo  v souvislosti  s revolučním rokem 1848,  kdy  vydal  císař  pod  tlakem 

okolností patent o zrušení cenzurních zákonů. Následně se změkčily i předpisy o zakázaných knihách, 

takže ty mohly být zařazeny do knihovny  a vyloženy v čítárně – „nejsou-li nemravné, protináboženského 

či pobuřujícího obsahu proti poslušnosti zákonů.“

Po roce 1848 (tedy po zrušení předběžné cenzury) tak mechanizmus následných kontrol upravovaly dílčí 

tiskové zákony.

Např.  roku 1853 informuje  místodržitelství  knihovnu o tom, že  jí  bude zasílat  seznamy zakázaných 

škodlivých knih s tím, ať knihovna nepůjčuje tisky obdobného rázu – zvláště ne studentům.



Zakázané knihy v letech 1918–1945

Za první republiky některé knihy nebyly vysloveně zakázány, 

pouze se neměly vyskytovat ve veřejných knihovnách. Šlo prý o 

knihy  umělecky  bezcenné,  výtvory  nemravného  rázu,  různé 

detektivky, indiánské povídky a urážlivé pamflety. Ve třicátých 

letech byly zakázány knihy fašistického rázu.

Např.  roku  1937  byl  vydán  Seznam  knih  a  písní  zakázaných  

v Československu,  který  vydal  a  sestavil  policejní  inspektor 

František Frenzel. Dílo zahrnovalo veškerou literární produkci 

zakázanou v Československu od roku 1918 do konce roku 1936, 

přičemž v následujícím roce k němu vycházely zvláštní sešitové 

dodatky.  Seznam  zahrnoval  tři  hlavní  kategorie  prohibit: 

publikace  fašistického  zaměření,  pornografickou  literaturu  a 

literaturu socialistického zaměření. 

Za  okupace  Čech  a  Moravy  došlo  k  zostření  cenzury.  Nacistické  orgány  zejména  ve  spolupráci 

s protektorátními  úřady  (Ministerstvo  školství  a  národní  osvěty)  zasílaly  do  vědeckých  knihoven 

pravidelné důvěrné instrukce a seznamy ve věci zakázaných knih. 

Již 6. dubna 1939 vtrhlo do Vědecké knihovny v Olomouci Gestapo, načež zabavilo asi 200 svazků knih – 

mj. marxistickou literaturu, díla o T.G.M. a prezidentu E. Benešovi, jakož i díla se vztahem k tehdejšímu 

SSSR. 

Seznam knih a písní zakázaných v 
Československu (Hora Svaté Kateřiny 
1937), titulní list, VKOL sig. 81.402

Seznam knih a písní zakázaných v Československu (Hora Svaté Kateřiny 1937), úvodní poznámka a 
předmluva, VKOL sig. 81.402



Např. v roce 1940 následoval zákaz rozšiřovat 

knihy o šifrování nebo úplný zákaz půjčování 

anglické a francouzské literatury. O rok později 

došlo po rozsáhlé revizi hlavního katalogu 

k vyřazení „všech škodlivých knih“ z provozu 

knihovny. Takto postižené knihy se následně 

ukládaly ve zvláštním oddělení zapovězených 

knih.

Nařízení ministerstva práce a národní osvěty z 12. 7. 1941 o 
zákazu půjčování děl ruských autorů, archiv VKOL

I. Dodatek k seznamu škodlivého a 
nežádoucího písemnictví v 
Protektorátě Čechy a Morava (Praha 
1941), obálka – titulní list, archiv  
VKOL

Nařízení ministerstva školství a národní osvěty z 29. 3.  
1941 – dodatek k seznamu zakázané literatury, archiv 
VKOL



Konkrétní příklady zakázaných knih z fondů Vědecké knihovny v Olomouci

Libri  prohibiti  čili  zakázané  knihy  můžeme  obecně  rozdělit  do  tří  základních  skupin  dle  hlediska 

náboženského, politického a mravního (erotického).

Prohibita erotická

Zakázané  knihy  erotického  až  pornografického 

obsahu  ničily  z  křesťanského  pohledu   základní 

mravní  principy  a  ohrožovala  tak  výchovu  celé 

společnosti.  Literatura  tohoto  zaměření  patřila  v 

prudérní  společnosti  až  do  20.  století  k  těm 

„nejnebezpečnějším“  a  častokrát  se  dokonce 

vymaňovala  z  oficiálních  indexů  doby,  poněvadž 

pro ně platil zákaz četby tak říkajíc automaticky. 

Mezi  takovéto  knihy  patřilo  i  dílo  francouzského  lékaře  a 

průkopníka  sexuologie  Nicholase  Venetta  (1633-98),  který  je 

autorem knihy The Tableau de l'amour considere dans l'estat 

du mariage čili obraz manželské lásky. Jde o lékařskou příručku 

přinášející  podrobný  pohled  na  sociální  a  sexuální  aspekty 

manželství  17.  století. 

Poprvé  vyšla 

anonymně  v roce 

1686.  Kniha  o 

manželské  lásce  byla 

bestsellerem  až  do 

počátku  20.  století, 

kdy  byla  známa  jako 

„Bible  francouzské 

pěchoty.“  Zabývá  se  mimo  jiné  tématy  jako  impotence, 

hermafroditismus, afrodisiaka, eunuchové atd. Obsahuje např. 

zajímavou kapitolu  „V kterou  denní  nebo  noční  dobu  by  měl  

Erzeugung der Menschen, Oder eröffnete Liebens-
Wercke (Lipsko 1698), titulní list a frontispis s  

Dílo J. Berga-Bouda (Barcelona 1910) pro 
J. Monsalvatge, lept – viz Erotické ex libris.  
S úvodem o erotické literatuře (Vyškov 
1924), VKOL sig. II 72.858 

Dílo Karla Šimůnka (Praha ?) pro B. Beneše,  
zinkografie – viz Erotické ex libris. S úvodem 
o erotické literatuře (Vyškov 1924), VKOL 
sig. II 72.858 



muž líbat ženu“ – odpověď zní: když žaludek není ani prázdný ani plný, když se člověk chystá spát, nebo 

4 hodiny po večeři. Dále jako první popisuje velikost typického klitorisu jako „delší více nebo méně než  

půl palce“ a charakterizuje jej jako „zběsilost a vášeň lásky.“

Z novějšího období je  třeba upozornit  na práci  Karla Jaroslava 

Obrátila  (1866-1945),  který  je  považován za  největšího českého 

sběratele, znalce a badatele v oblasti verbální erotiky. Během let 

postupně  nashromáždil  jednu  z  nejunikátnějších  evropských 

sbírek pornografických bibliofilií, kreseb a grafiky, kterou ovšem 

v roce 1941 zabavilo Gestapo. Ve VKOL se nachází jeho první 

významný pornologický tisk – Erotické ex libris. Tato ojedinělá 

bibliofilie  je  dnes  takřka  nedostupná,  neboť  v  roce  1924  vyšla 

pouze ve 150 kusech. K zajímavým dílům s erotickým podtextem 

patří i  Vademecum v erotiky soustech o luze a o buržoustech 

Josefa Váchala (1884-1969) – mj. českého malíře, grafika, sochaře a 

spisovatele.  Tato  vtipná  báseň  doprovázená  několika  dřevoryty 

vyšla roku 1928 v bibliofilském nákladu pouhých 20 kusů. Váchal 

se  tímto  dílem  vlastně  vysmívá  tehdejší  módě  shromažďování 

uměleckých výtvorů erotického charakteru. 

Vademecum v erotiky soustech o luze a o buržoustech (Praha 1928), část básně s dřevorytem, 
VKOL sig. B II 220.063

Vademecum v erotiky soustech o 
luze a o buržoustech (Praha 1928),  
titulní list, VKOL sig. B II 220.063



Prohibita politická

Klasickým  příkladem  politických 

prohibit  (ovšem  prolínajících  se  i  s 

otázkami náboženství) může být vše co 

nějak  souvisí  s  Velkou  francouzskou 

revolucí.  Tehdy  se  do  světa 

nezadržitelně  šíří  plno  buřičských 

myšlenek.  Ostatně  18.  století  bylo 

století  Voltaira,  osvícenců  a 

encyklopedistů,  kteří  bořili  stará 

dogmata.

Oeuvres Completes De Voltaire (Basilej 1784), titulní list a 
frontispis s mědirytem autora, VKOL sig. 27.052

John Locke – Versuch vom Menschlichen Verstande (Altenburg 1757), titulní list s poznámkou 
Liber prohibitus a frontispis s mědirytem autora, VKOL sig. II 630.232



Mezi ty kdo hluboce ovlivnili osvícenství a pozdější liberální myšlení bezesporu patřil anglický politický 

filozof  John  Locke  (1632–1704),  který  hájil  přirozenou  svobodu  a 

rovnost lidí, čímž mj. popíral  automatickou podřízenost vladaři. Lidé 

mají dle Locka přirozená práva jako právo na život, na svobodu, na 

majetek,  která  jsou  nezávislá  na  konkrétním zákonodárství  té  které 

společnosti.

Mezi autory, jejichž celá díla byla zakazována "en bloc" náležely čelné 

persony sociálního, potažmo komunistického hnutí jako např. Karel 

Marx. aj.  

Z poněkud jiných pohnutek se mezi  prohibita  načas zařadilo i  dnes 

téměř neznámé dílo s úzkým vztahem k Olomouci. V roce 1856 vydal 

v  hanácké metropoli  tiskař  Anton Halauska  práci  polního maršálka 

von Sustanaua s názvem  Olmütz im Jahre 1848. V inkriminovaném 

revolučním  roce  působil  autor  jako  pevnostní  velitel  v  Olomouci. 

Anonymní spis se dostal do rukou císaři, který vyslovil přání, aby dílo 

nebylo  vydáno,  neboť  v něm vzbuzuje  bolestné  vzpomínky.  Téměř 

celý náklad tedy musel být zničen až na několik málo exemplářů, které se coby povinné výtisky dostaly 

do vybraných knihoven. 

Hezkou  ukázkou  ostře  politicky  laděného  vpisku,  které  se 

nezřídka  objevují  v  knihách,  je  následující  pasáž  ze  zadního 

přídeští  jedné  zakázané  knihy (Písně  Duchovní,  Ivančice  1576, 

VKOL sig. II 32.063):  „Povstane orel, jehož to létáním stažen bude  

lev. Potom pak spiknou se knížata německá proti království českému,  

a páni téhož království souženi budou a levhart je sežere.“  

Zcela mimo politické kategorie byly zakazovány i díla spojena s 

fikcí,  ale  i  rytířské  romány,  protože  podle  cenzorů  „bourají  

pravdu.“ Např. benediktin Gabriel Du Puyherbault ve svém díle z 

roku  1549  navrhoval  zakázat  i  některé  epigramy,  komedie, 

povídky a básně.  

Manifest der kommunistischen 
Partei (Londýn 1866), titulní  
list, VKOL sig. 188.149

Olmütz im Jahre 1848 (Olomouc 1856),  
titulní list, VKOL sig. 39.225



Prohibita náboženská (vědecká)

Literární produkce zakázaná z náboženských důvodů tvoří vůbec nejobsáhlejší kategorii prohibit. Je třeba 

upozornit, že tak nečinila pouze katolická církev, ale i ostatní. Ve výčtu indexů tak najdeme pestrou škálu 

známých náboženských reformátorů (Kalvín, Hus, Luter, Erasmus, Melanchton, Komenský) či dnes již 

prakticky  neznámých  autorů.  Velmi  často  se  rovněž  náboženské 

otázky promítaly i do vědecky chápaných děl, jejichž autoři byli za 

své mnohdy převratné myšlenky tvrdě pronásledováni (Tycho de 

Brahe, Kepler, Koperník atd.).

Mezi  méně známé případy, kdy autor zaplatil  za  své  náboženské 

přesvědčení  životem  je  postava  předního  teologa  a  ideologa 

novokřtěnců  Balthasara  Hubmaiera  (1480–1528).  Při  svém 

pronásledování se uchýlil do moravského Mikulova a zde horlivě 

kázal.  Během mikulovského azylu  napsal  i  své  nejdůležitější  dílo 

Von  dem 

Schwert neboli 

O  meči (ideový 

spor  o  nošení 

zbraní).  Na 

příkaz 

Ferdinanda I. byl zatčen a 

v  roce  1528  ve  Vídni 

veřejně upálen.

Podobný  úděl  hrozil  i 

kalvinistovi  Johannu 

Weyerovi  (1515–1588). 

Tento osvícený holandský 

lékař  byl  prvním 

psychiatrem  a  zarputilým 

bojovníkem  proti 

démonologickým 

pověrám,  který  mj. 

otevřeně vystupoval proti známému spisu Kladivo na čarodějnice. V knize De 

Praestigiis  Daemonum (O  šalbách  démonů,  kouzlech  a  travičství),  která 

poprvé vyšla v roce 1563, lékařsky, teologicky i právnicky argumentuje, že 

Von dem Schwert (Mikulov 1527),  
titulní list, VKOL sig. 50.968

De Praestigiis Daemonum (Basilej 1583), titulní  
list, VKOL sig. II 36.354 Portrét Johanna Weyera v 

díle De Praestigiis  
Daemonum (Basilej 1583),  
VKOL sig. II 36.354



čarodějnice jsou choré bytosti, k jejichž vyšetřování má být volán lékař. Weyer jednoznačně ukázal, že 

duševně nemocní nejsou posedlí zlými duchy ani ďáblem, ale že jsou sociálně zanedbáni. Později dokonce 

přímo popírá jakoukoliv možnost spojení člověka s ďáblem a kritizuje souzení čarodějnic, čímž notně 

předběhl dobu. Byl označen za kacíře, musel uprchnout před inkvizičním rozsudkem smrti a jeho knihy 

byly  zařazeny  mezi  zakázané.  Jeho  dílo  je  dnes  chápáno  jako  revoluční  krok  ve  vědeckém chápání 

duševní nemoci. 

Ve VKOL se např.  nachází i  práce  Artes  Jesuiticae karmelitánského teologa a stoupence jansenismu 

Henriho  de  Saint-Ignace  (1630–1720).  Jde  o  prudký  útok  vůči  jezuitům,  který  poprvé  vyšel  pod 

pseudonymem roku 1701. Autora od osobní perzekuce zachránil jen delší pobyt v Římě za pontifikátu 

Klementa XI.

Z  novějších  děl  patřily  k  zakázaným i  práce  britského přírodovědce  a  zakladatele  evoluční  biologie 

Charlese  Darwina  (1809–1882),  jehož  evoluční  teorie  silně  podkopávala  základy křesťanské  věrouky, 

přičemž byla označována za bestiální kacířství. 

 

Artes Jesuiticae (Štrasburk 1717), titulní list s  
vlastnickým přípiskem a označením Liber 
prohibitus, VKOL sig. 994.206

Über die Entstehung der Arten – O 
původu druhů (Stuttgart 1876),  
titulní list, VKOL sig. 49.258


