
  Hroznatova akademie – Kniha a knihtisk  

V závěru měsíce února 2019 navštívili žáci 6. ročníků Hroznatovu akademii 

v premonstrátském klášteře, kde se zúčastnili výukového programu Kniha a knihtisk. 

V úvodní části se seznámili s historií zakládání klášterů v českých zemích a jejich posláním. 

Skvělý průvodce Cyril, který nás provázel v průběhu celé naší prohlídky konventem, nás 

postupně seznamoval s historií tepelského kláštera, nechal nás nahlédnout do cel, kde žili a 

studovali knihy místní bratři řádu premonstrátského. Také jsme si prohlédli nádherný 

kanovnický sál s překrásnými nástropními malbami ze života svatých a v závěru prohlídky 

jsme vstoupili do jídelního sálu, kde je hlavní ozdobou obraz Poslední večeře Páně, který je 

umístěn v přední části jídelny. 

V druhé části programu se nás ujala lektorka Katka, která nás zasvětila do tajů tiskařské 

techniky. Děti seznámila s tradičními tiskařskými technikami jako je linoryt, dřevořez, 

mědiryt nebo lept. Děti viděly ukázku práce tiskařského lisu, který si mohly i vyzkoušet, jak 

se s ním pracuje. V závěrečné fázi žáci viděli ukázky vzorových starých tisků z klášterních 

sbírek. Na vlastní oči jsme také viděli původní historické rukopisy, jejichž stáří se odhaduje 

na několik století. Však si na ně také paní průvodkyně nasadila bílé rukavičky, aby nedošlo 

k nějaké újmě na jejich historické ceně. Knihy, které jsme viděli, byly psány německým nebo 

latinským jazykem. Nádherné malby a iniciály vzbuzovaly naši zvědavost při čtení 

začátečních písmen. 

V závěrečné části celého projektu se děti zapojily do vlastní tvorby na společné knize, kde 

každý z žáků měl za úkol vymyslet a nakreslit zvíře podle vlastní fantazie. Každá třída si 

vytvořila svůj vlastní Bestiář, který nám ve finále Katka vlastnoručně sešila japonskou 

technikou. 

Na realizaci projektu finančně přispěl také Karlovarský kraj, který nám uhradil dopravu a 

poskytl i příspěvek na lektorné. 
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