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This paper analyses the graphical decoration of maps of one territory, in this case Moravia, 

from 1569 to the beginning of the 18th century. These are the maps created by Paul Fabricius, 

Johannes Amos Comenius and their derivations. Both the original maps of Moravia were first 

published as separate sheets, but they were renowned for their great spread, thanks to the 

publishers of atlases at the time of the golden age of Dutch cartography. The cartographers and 

engravers from the last quarter of the 16th century adopted, copied and edited the artworks of 

Dutch artists who contributed to the formation and development of late Renaissance and early 

Baroque decorative elements (strapwork, style cartilage) for map decoration. The decoration of 

the maps of Moravia documents the formation, development and the competitive struggle in 

the atlas production. The work of the Dutch became to be o model and inspiration for the 

cartographs from neighbouring countries, such as Germany from the turn of the 16th to the mid-

17th century (Cologne, Frankfurt) and France in the mid-17th century (Paris). A new innovative 

trend of naturalized stylization of plant elements appeared on the youngest derivations from the 

end of the 17th and the beginning of the 18th century. The hole natural sceneries were put into 

corner parergons. The aim of this paper is to trace the lines of mutual inspiration of the 

engravers or even of the copying of the graphic decoration, as is was used to adopt and derivate 

map fields. The comparison of the decorative elements of the maps is embedded in the historical 

context of the creation of these works and tells a lot about the style of work and the inspirational 

sources of individual cartographic workshops. 

 

 

Ornamenty a figury: grafická výzdoba Fabriciových a Komenského map 

Moravy 

 
Tento příspěvek analyzuje grafickou výzdobu map jednoho území, v tomto případě Moravy, od 

roku 1569 do počátku 18. století, tedy mapy vytvořené Pavlem Fabriciem, Janem Amosem 

Komenským a jejich odvozeniny. Obě původní mapy Moravy byly nejprve vydány jako 

samostatné listy, ale věhlasu a velkému rozšíření dosáhly zásluhou vydavatelů atlasů v době 

tzv. zlatého věku nizozemské kartografie. Kartografové a rytci tehdy pro výzdobu map 

přejímali, kopírovali a upravovali předlohy nizozemských umělců, kteří se podíleli na utváření 

a rozvoji pozdně renesančních a ranně barokních dekorativních prvků (strapwork, boltcový 

ornament). Výzdoba map Moravy dokumentuje utváření, vývoj i konkurenční boj v tehdejší 

atlasové tvorbě. Z nizozemských vzorů vycházeli kartografové okolních zemí, například v 

Německu od přelomu 16. do poloviny 17. století (Kolín nad Rýnem, Frankfurt) a Francii v 

polovině 17. století (Paříž). Na nejmladších derivacích z konce 17. a počátku 18. století se 

objevil nový inovativní trend naturalizované stylizace přírodních prvků a zasazování přírodních 

scenérií do rohových parergonů. Cílem tohoto příspěvku je vysledovat linie vzájemné inspirace 

rytců či dokonce kopírování grafické výzdoby, podobně jako je tomu u derivace mapových polí. 

Porovnání dekorativních prvků map je zasazeno do historických souvislostí vzniku těchto děl 

a vypovídá mnohé o stylu práce a inspiračních zdrojích jednotlivých kartografických dílen. 

 


