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Exulantská tlačiareň v Žiline 
v 17. storočí

 emigrácia českomoravského nekatolíckeho
obyvateľstva na Slovensko, koncom 20-tych
rokov 17. storočia – náboženský útlak

 osudy exulantov dokumentujú archívy

 Trenčín hlavné stredisko – geografická poloha,
jazyková príbuznosť, náboženské vyznanie

 do roku 1620 české tlačiarne kryli potrebu
slovenských kníh

 prvé obdobie exulantskej tlačiarne na Považí –
obdobie Trenčianske



Václav Vokál

 zakladateľ exulantskej tlačiarne na Považí
1637, Trenčín, existovala viac ako jedno
storočie

 po smrti tlačiareň viedla jeho manželka Dorota
Vokálová

 Nikodém Čížek – brat Doroty Vokálovej, predal
tlačiareň Pavlovi Wetterinimu

 1664 – tlačiareň predaná Pavlovi Wetterinimu



Pavol Wetterini

 český exulant

 druhé obdobie exulantskej tlačiarne na Považí 
– obdobie Žilinské

 tlačiareň kúpil pre svojho zaťa (manžela svojej 
dcéry Alžbety) Jána Dadana



český exulant, kníhtlačiar
* ? - + asi 1674  Žilina -

Spočiatku žil v Púchove, neskôr sa presťahoval do
Žiliny, kde sa stal žilinským mešťanom. Prvý
známy žilinský kníhtlačiar. V Trenčíne prevzal
exulantskú tlačiareň, ktorú mu kúpil svokor Pavol
Wetterinus, senior Jednoty bratskej. Po
presťahovaní tlačiarne do Žiliny (1665) vydával
slovenské a maďarské kalendáre, najmä
protestantské náboženské a príležitostné tlače
napr. Sors Pilarikiana, diela M. Institorisa, spisy E.
Ladivera.

Dadan Ján st.



Žilina v 17. storočí

❑ priaznivé podmienky, vzdelanci

❑ rozvoj remesiel a obchodu

❑ národnosť prevažne slovenská, 
augsburského vyznania

❑ latinčina a slovenčina

❑ Mestská škola, akadémia a jezuitské nižšie 
gymnázium



Alžbeta Dadanka 
rod. Wetterinová

 Po smrti Jána Dadana st. kníhtlačiareň 
pracovala aj naďalej pod vedením jeho ženy 
Alžbety.

 viedla tlačiareň až do r. 1683, kedy prebral 
tlačiareň jej syn



Ján Dadan ml.

* december 1662  Žilina  

† 26. 7. 1704 Žilina

 pochádza z rodiny kňazov Jednoty bratskej

 otec Ján Dadan st.– žilinský mešťan

 matka Alžbeta – dcéra Pavla Wetteriniho

 sestra Anna

 manželka Zuzana – dcéra Timoteja Malucha
(richtár a senátor)

 manželstvo bolo bezdetné



Vzdelanie - jazyky

 kníhtlačiarstvu sa vyučil u otca

 mestská škola v Žiline

 zaoberal sa kníviazačstvom a zhotovovaním
slnečných hodín

 vedomosti z teológie, filozofie, lekárstva

 čeština, nemčina, maďarčina, latinčina,
gréčtina, hebrejčina

 niektoré svoje vydania sám preložil aj napísal



Žilinská tlačiareň

 Dadan ml. prevzal tlačiareň od svojej matky

v roku 1683

 jedna z najúspešnejších tlačiarní s bohatou 
produkciou

 Rok 1704 – úmrtie Jána Dadana ml. a jeho 
manželky

 tlačiareň prevzala Dadanova sestra



Anna Dadanová

 sestra Jána Dadana ml.

 manželka Jána Chrastinu, súkeníka v Púchove,
ktorý dal v roku 1704 vytlačiť pohrebnú kázeň
Daniela Krmana ml. aj spolu so stručným
životopisom a históriou žilinskej tlačiarne



Daniel Chrastina

 žilinskú tlačiareň viedli určitý čas Václav Krolop
a Viliam Kauder

 neskôr syn Daniel Chrastina – vyučený
kníhtlačiar, ktorý pokračoval po stopách
Dadanovcov v Žiline do r. 1717

 tlačiareň preniesol do Púchova

 koniec existencie aj činnosti žilinskej tlačiarne



Vydavateľská činnosť

 tlače vydané v Dadanovej tlačiarni v Žiline
zaraďujeme do barokovej literatúry

 náboženská literatúra, poézia (spevníky), próza
(modlitebné knižky)

 slovenské a maďarské kalendáre

 školské učebnice

Príležitostné tlače

 J.A.Komenského

 Michala Institorisa

 Bohuslava Smrtníka



Typografická úprava tlačí

Typografia = náuka o tom, ako má tlačovina
vyzerať, aby bola dobre čitateľná, ľahko sa v nej
orientovalo a aby pôsobila esteticky. Typografia
je taktiež klasické umelecké remeslo, ktoré sa
niekoľko storočí vyvíjalo kľudne a plynulo, lebo
technológia kníhtlače sa dlho v zásade nemenila.



Typografická úprava tlačí

 jednoduchá úprava

 gotické písmo nazývané švabach

 latinské a maďarské tlače – antikva

 diela v slovakizovanej češtine – švabach

 ozdobná iniciálka, cez niekoľko riadkov

 ozdobné linky oddeľujú kapitoly, úvod a záver

 vignety, kvety, ornamenty, rastliny a pod.

 odtlačky drevorezov, napr. znamenia 
zverokruhov, erb mesta Žilina a pod.

 notové typy, notové nápevy pri piesňach



Jazyková úprava tlačí

 latinský jazyk – odborné tlače a tlače určené 
vzdelanejším vrstvám

 slovakizovaná čeština – príležitostná poézia 
a próza, náboženská alebo svetská



Tlače z produkcie Dadanovej 
tlačiarne

 Országos Széchényi Könyvtár, národná 
knižnica v Budapešti

 Slovenská národná knižnica v Martine

 Lyceálna knižnica v Bratislave

 historické knižnice na Slovensku

 na území Čiech a Moravy

 Nemecko, Poľsko

 súkromní majitelia



ukážky Dadanových tlačí





Komenský, Jan Amos

Januae Lingvarum Reseratae 

Aureae Vestibulum. 

Solnae. Typis Johanns Dadan. 

1690

(Z fondu Slovenskej národnej

knižnice SD 46783/1-2)



Ozdobné prvky a vignety vyskytujúce 
sa v tlačiach Dadanovej tlačiarne



Instvanffy, Ján

O Začátku o Wywodu 

Nagspasytedlneg. 

Pobožnosti Bratrstwj 

Dussiček Mrtwých... 

Tlačené v Žiline v Jana 

Dádana Leta 1699. 

(Z fondu Slovenskej národnej 

knižnice SE4764 D1)



Habermann, Johann  

Modlitby Křesťanské, 

za wsseliké potřeby 

každému Člowěku, 

wsselikeho stawu 

potřebné ... W Žiline, 

Alžbeta Dadanka,  

1678.

(Z fondu Slovenskej národnej 

knižnice SE 54470/A)



Kibay, Jiří

Pjsně jarnj od rozličných autohorů 

složené. Nyní pak k žádosti 

a potěssenj mnohých lidj w nowě 

wytlačené... Wytisstěné w Žilině 

v Alžbety Dadanky. Léta 1.6.8.3.

(Z fondu Slovenskej národnej knižnice 

SE 6379 D1)



Daniel Krman ml.

*28.8.1663 Omšenie 
†23. 9. 1740 Bratislava

 barokový spisovateľ 

 prekladateľ

 evanjelický kňaz 

 napísal pohrebnú kázeň Jánovi Dadanovi ml.



In Nomine Jesu! Knjha 

Žiwota… w Phřebnjm 

Kázanj… nad Janem 

Dádanem.  Wytisstená w 

Žiline, skrze Waclawa 

Krolopa w Impressy 

Dádanowske, nákladem 

Dědiců gegj. 1704.

(Slovenská národná knižnica 

Martin  SE398 )



KNIHA ŽIVOTA – pohrebná kázeň

 autor Daniel Krman

 údaje o žilinskej tlačiarni

 o Jánovi Dadanovi ml.

 vytlačená Jánom Chrastinom s  manželkou      

Annou Dadanovou



KNIHA ŽIVOTA – pohrebná kázeň

Kázeň je rozvrhnutá na:

 Votum (vzdych)

 Proemium (všeobecný úvod)

 Texus (vyvolený text)

 Exordium (úvod)

 Propositio et partitio (hlavná sada a rozdelenie)

 Pars I., II., III.,(časť i., II., II.,) 

 Personalita ( osobné dáta)



Titulný list – prvá časť

 Miesto

 Dátum

 Hodinu

 Deň úmrtia



Druhá časť

 vyzdvihuje kníhtlačiarstvo

 cenné dáta z dejín žilinskej tlačiarne



Tretia časť

 vyzdvihuje Dadanovu lásku ku knihám

 knihy – tlačil, viazal zlátil a strebril



Kniha života



Kniha života



Kniha života



 Dadan mal vlastný dom s tlačiarňou na rohu 
ulíc Sládkovičová a Dolného valu, ktorý kúpil s 
manželkou – dcérou žilinského richtára Timotea 
Malúcha – v roku 1693 

 Dadanov dom z roku 1989

Dadanova kníhtlačiareň
Sládkovičova ulica č. 6



Budova na Sládkovičovej ulici, ktorá bola 
postavená v roku 1997 miesto Dadanovho domu

Dadanova kníhtlačiareň
Sládkovičova ulica č. 6



Literatúra o Danovej tlačiarni



Prezentáciu pre Vás pripravil 

Úsek regionálneho výskumu, 
dokumentov a informácii

v Krajskej knižnici v Žiline 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja


