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Pospíšilovské tisky v Knihovně města Hradce Králové

Iva Košťálová

Také Knihovna města Hradce Králové má ve svých fondech poklady. Mezi ně patří unikátní sbírka „pospíšilovských tisků“. Jedná se o 

knihy vydané v 19. století ve slavné hradecké tiskárně a nakladatelství Jana Hostivíta Pospíšila, který tento podnik založil v roce 

1808, kdy koupil bývalou Tibelliovu tiskárnu. Zpočátku vydával drobné tisky. Poté, co dostal zakázky z biskupství a krajského úřadu, 

začala jeho tiskárna a nakladatelství prosperovat a v roce 1816 otevřel také vlastní knihkupectví. Pospíšil spolupracoval s hradeckými 

i mimohradeckými obrozenci: Janem Liboslavem Zieglerem, Josefem Chmelou, Václavem Hankou, Magdalenou Dobromilou 

Rettigovou, Františkem Ladislavem Čelakovským a také Václavem Klimentem Klicperou. Patřil také k průkopníkům v produkci 

knižních řad. V roce 1825 jeho nakladatelství začalo vydávat Almanach dramatických her od V. Klicpery. Série celkem obsahovala 6 

svazků a vycházela až do roku 1830. Naše knihovna má ve svém fondu dva svazky z této edice (1 a 3). První obsahuje historickou 

hru Valdek, dramatickou bajku Loketský zvon a komediální jednoaktovku Rohovín Čtverrohý. Je to útlá knížečka, která se vám vejde 

do dlaně a celá je tištěna švabachem. To může ztěžovat její čtení, ale vaše oči si jistě brzy přivyknou. Václav Kliment Klicpera knihu 

věnoval „Jeho Vysoceurozenosti, panu Blahorodu Hraběti z Vrbna a Freudenthálu“. Na mysli měl nejvyššího císařského komořího 

Rudolfa Jana Bruntálského z Vrbna, který zemřel v roce 1823 a velmi se angažoval v obrozeneckých aktivitách. Jeden exemplář 

publikace se nachází v referenčním centru knihovny a druhý ve skladu ústřední půjčovny pro dospělé. Oba jsou půjčovány pouze 

prezenčně.
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