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Abstrakt 

 

Alžbětinky byly řádem, jehož prioritou byla péče o nemocné. Hudba proto nikdy 

nebyla prioritou řádových aktivit, jako tomu bylo u jiných, zejména školských řádů. Díky 

nepřerušené kontinuitě pražského konventu, který uniknul především josefínským reformám, 

se však dochovala řada pramenů, která svědčí o vyspělé hudební kultuře řádového domu, 

včetně rozsáhlé sbírky hudebnin i písemných pramenů svědčící o charakteru této kultury. 

Dizertace se snaží o zasazení hudebních pramenů do kontextu řádové struktury, 

řádového společenství, kontextu města a jeho institucí, každodennosti konventu s fenomény 

jako klauzura, práce v nemocnici, hierarchie řádového společenství či rekreace. 

Hudba v klášterech byla úzce svázána s liturgií. U alžbětinek byl soustředěn hudební 

provoz na velké svátky (sv. Alžběta, sv. František Serafínský, Porciunkule, Vánoce, Epifanie, 

Velikonoce) a zádušní pobožnosti za dobrodince konventu. 

Klášter spolupracoval se světskými hudebníky i skladateli (F. X. Brixi, Z. V. Suchý, F. 

X. Labler, J. N. Bayer, ad.), zároveň se ve společenství nacházela řada povolaných hudebnic. 

Seznamech řádových sester najdeme ředitelky kůru, varhanice, hudebnice i basistky. 

Instrumentáři kláštera čítal varhany, housle, violy, viola d’amore, violoncella, violon, loutny, 

harfy i klávesové nástroje typu cembala či klavíru. 

K hudební kultuře konventu v 19. století patřila nedílně též charita na podporu 

nemocnice, čítající dobročinné hudební akademie, plesy, koncerty a karusely. 

Repertoár na kůru klášterního kostela P. Marie Bolestné se proměňoval v závislosti na 

proměnách liturgických zvyklostí, dobového vkusu i cirkulaci dostupných hudebnin. Nejstarší 

vrstvou jsou hudebniny tzv. starého fondu, obsahující repertoár františkánského charakteru. 

Již před rokem 1750 se však hudební provoz rozšířil na provozování figurální hudby včetně 

účinkování trompetistů v kostele. Brzy nato přijal klášter tradici uvádění velikonočních 

oratorií na Velký pátek, podobně jako v jiných pražských klášterech. Obzvláště četné 

slavnostní hudební produkce se objevují kolem roku 1776, kdy klášter slavil výročí položení 

základního kamene řádové nemocnice a zároveň druhou profesi matky představené 

M. Deodaty von Klausnitz OSE, včetně uvedení oratoria E. Rickerta OCist. a gratulační 

kantáty, kterou k té příležitosti zkomponovala ředitelka kůru M. Juliana OSE. Josefínské 

reformy roku 1784 na čas pozastavily produkce figurální hudby, již okolo roku 1790 se však 

figurální hudba na kůr vrací. V 19. století se hrál na kůru kostela běžný repertoár, zejména 



 
 

vynikne činnost F. X. Lablera či J. N. Bayera staršího i mladšího. Ke konci 19. století 

působila na kůru kostela též Obecná jednota cyrilská. Hudební sbírka obsahuje velké 

množství hudebnin z pozůstalostí, které vypovídají o hudební kultuře původních proveniencí 

v 19. století. Cenné jsou řady skladatelských autografů, ale i unikátních opisů. 

Tato disertace shrnuje dosavadní poznatky o hudebním provozu a kultuře 

novoměstského konventu a dalším badatelským úkolem bude porovnání s jinými, zejména 

ženskými kláštery, na jejichž výzkum se zatím ještě čeká. 

 

 

Abstract 

 

The Sisters of Saint Elizabeth (Elizabethan Nuns) were a spiritual order primarily 

focused on administering healthcare. Therefore, music was never the main focus of the 

order’s activities, as it often was in others, particularly educational orders. However, thanks to 

the uninterrupted historical continuity of the Prague convent, which was exempted from the 

restrictions of Joseph II’s era, many sources illustrating the convent music culture were 

preserved, including an extensive collection of music. 

The dissertation aims to describe this music culture in the context of the order 

structure and its personal hierarchy, as part of the city of Prague and its civic institutions, and 

in its everyday life and characteristics such as enclosure, hospital service and recreational 

activities. 

Music in convents was always tightly bound to liturgy. In the case of the Elizabethan 

order, significant music production was focused on the order’s main liturgical feasts such as 

S. Elizabeth, S. Francis of Assisi, Porciuncula, Christmas, Epiphany, Easter and also 

memorial services for deceased patrons of the convent. 

The convent cooperated with many lay musicians and composers such as F. X. Brixi, 

Z. V. Suchý, F. X. Labler, J. N. Bayer, among others. At the same time, a number of female 

musicians and composers were active inside the convent community. The 18th century lists of 

names of nuns include music directors, organists, and musicians as well as female bass 

singers. The inventory of musical instruments included two organs, violins, a viola d’amore, 

two cellos, double bass, lutes, harps and keyboards. 



 
 

An integral part of 19th century culture in Prague was charitable activities for the sake 

of the convent hospital. These included music academies, dance parties, concerts and 

carousels.  

The musical repertoire in the Our Lady of Sorrows Church was dependent on the 

transformation of the liturgy tradition as well as on period taste, the circulation of available 

sheet music, and the composers active at the time. The earliest historical level of convent 

music sources is the “old collection” containing repertoire with similar characteristics to the 

the style of the Franciscan Friars. Even before 1750, the practice had expanded into “musica 

figuralis,” including favourite brass “intraden”. Soon after this, the convent started to 

participate in the custom of Easter oratorios, performances which became frequent in Prague 

monasteries and convents after around 1720. Special musical events took place in 1776 when 

the double anniversary in the convent was celebrated: 50 years from the vows of the mother 

superior M. Deodata von Klausnitz OSE and the laying of the first stone of the new convent 

hospital building in the same year.  

Liturgy reforms in 1784 stopped the “musica figuralis” for a time, but it was restored 

as early as around 1790. In the 19th century, the usual church music repertoire was played in 

the convent. In the church musicians as F. X. Labler, J. N. Bayer the elder and junior, as well 

as societies as General Cyrilian Association were active. 

The task of following research will be comparison of music culture in the Elizabethan 

Nuns convent in context of other different female or male spiritual orders.  

 

 



 
 

Klíčová slova 

Alžbětinky, ženské církevní řády, kláštery, nemocnice, charitativní instituce, liturgie, 

liturgická hudba, dějiny hudby, hudba církevních institucí, hudební sbírky, hudba v církevních 

řádech, hudební nástroje, hudebniny, chrámová hudba, církevní hudba, Praha, Nové Město 

pražské, Podskalí, Vyšehrad, pragensia, charitativní koncerty, karusely, oratoria, kantoři, 

hudebnice, skladatelky, františkáni, náboženská bratrstva, josefínské reformy, Antonín 

Syrůček, František Xaver Brixi, Jan Kučera, František Xaver Labler, Zikmund Václav Suchý, 

Jan Pavel Slavík, Jan Nepomuk Bayer, Josef Vašata, Marie Juliana OSE, Marie Deodata OSE, 

Marie Agnes OSE. 

 
Keywords 

Elizabethan Nuns, female spiritual orders, convents, hospitals, charity, liturgy, liturgical 

music, music history, music of spiritual orders, music collections, music in convents, music 

instruments, music sources, sacred music, 18th century music, 19th century music, Prague, 

Praha, New Town of Prague, Podskalí, Vyšehrad, pragensia, charity concerts, carrousels, 

oratorios, cantors, female musicians, female composers, franciscan order, spiritual 

brotherhoods, reforms of Joseph II, Antonín Syrůček, František Xaver Brixi, Jan Kučera, 

František Xaver Labler, Zikmund Václav Suchý, Jan Pavel Slavík, Jan Nepomuk Bayer, Josef 

Vašata, Marie Juliana OSE, Marie Deodata OSE, Marie Agnes OSE. 

 



 
 

Poděkování	

Rád bych tímto poděkoval Martě Ottlové za vedení této práce, morální podporu i 

vlídné slovo; vedoucí doktorandského semináře Jarmile Gabrielové; dále Markétě Kabelkové, 

Marii Šťastné, Daniele Kotašové a Tereze Žůrkové z Českého muzea hudby, stejně jako 

Zuzaně Petráškové, Elišce Šedivé a Marcovi Niubó z Národní knihovny za ochotu, radu a 

spolupráci (nejen) při výzkumu v uvedených archivech. Svým kolegům z Kabinetu hudební 

historie děkuji za konzultace a podporu, zejména Miladě Jonášové, Václavu Kapsovi, 

Tomášovi Slavickému, Janě Vozkové a dalším, nehledě na pracovní zázemí poskytnuté 

Kabinetem hudební historie. Petrovi Mašlaňovi děkuji za pomoc při komunikaci s pražským 

konventem alžbětinek a Markovi Fraňkovi za poskytnutí historických hudebních pramenů. Za 

řadu cenných informací a inspiraci vděčím také Vítu Aschenbrennerovi, Janě Bělové, Ivaně 

Čornejové, Miloši Hassovi, Zdeňku Hojdovi, Tomášovi Horákovi, Ladislavu Kačicovi, 

Markétě Králové, Vladimíru Maňasovi, Vladimíru Novákovi, Jiřímu Sehnalovi, Janě 

Spáčilové, Filipu Srovnalovi, Karlu Veverkovi, Tomislavu Volkovi, Pavlu Žůrkovi a dalším 

kolegům. 

Obzvláštní a největší poděkování bych chtěl vyjádřit Michaele Freemanové, která mi 

byla (stejně jako jiným) velkou oporou jak v osobním, tak profesionálním životě. Tuto práci, 

na které má největší zásluhu právě ona, bych jí tímto rád věnoval.  

 



7 
 

Obsah 

Obsah .............................................................................................................................. 7 

0. Úvod ......................................................................................................................... 10 

0.1. Hudba v ženských eholích a České zem . Stav bádání .................................... 11 

0.2. Hudba charitativních institucí. Stav bádání ....................................................... 12 

0.3. Pražské alžb tinky a hudba. Stav bádání ........................................................... 13 

0.3.1. Hudební prameny ....................................................................................... 13 

0.3.2. Písemné prameny a staré tisky ................................................................... 14 

0.3.3. Sekundární literatura .................................................................................. 15 

0.4. Zam ení a cíl této práce ................................................................................... 17 

0.5. Ediční poznámka ............................................................................................... 19 

1. ád sester sv. Alžb ty. Poslání a hudba ................................................................... 20 

1.1. Stručná historie ádu .......................................................................................... 20 

1.2. Podoba a poslání ádu ........................................................................................ 21 

1.3. Život ádové sestry ............................................................................................ 22 

1.3.1. Vstup do ádu, noviciát a profese ............................................................... 23 

1.3.2. Klauzura a kontakt se sv tským prost edím ............................................... 32 

1.3.3. Práva a povinnosti ádové sestry ................................................................ 33 

1.3.4. Rekreace ..................................................................................................... 34 

1.4. Hierarchie a personální obsazení kláštera ......................................................... 35 

2. Pražský konvent alžb tinek ...................................................................................... 39 

2.1. Vznik a vývoj ádového domu s nemocnicí ...................................................... 39 

2.1.1. Alžb tinky v kontextu pražských charitativních institucí .......................... 41 

2.1.2. Alžb tinky v kontextu pražského náboženského života ............................. 42 

2.2. Liturgický hudební provoz ................................................................................ 42 



8 
 

2.2.1. Struktura liturgického provozu ................................................................... 44 

2.2.2 Zádušní pobožnosti a fundační mše ............................................................ 47 

2.2.3. Bratrstvo Jména Panny Marie a bratrstvo ctitel  sv. Tekly ........................ 48 

2.4. Hmotné, prostorové a personální podmínky pro hudbu .................................... 49 

2.4.1. Personální obsazení pražského konventu ................................................... 49 

2.4.2. Dopad klauzury na hudbu v pražském konventu alžb tinek ...................... 53 

2.4.3. Angažmá sv tských um lc  ....................................................................... 54 

2.5. Instrumentá  ....................................................................................................... 56 

2.5.1. Varhany ...................................................................................................... 56 

2.5.2. Dechové nástroje a tympány ...................................................................... 60 

2.5.3. Loutny a harfy ............................................................................................ 61 

2.5.4. Smyčcové nástroje ...................................................................................... 62 

2.5.5. Klávesové nástroje...................................................................................... 62 

2.5.6. Zvony .......................................................................................................... 63 

3. Hudba v klášte e druhé čtvrtiny 18. století ............................................................... 66 

3.1. Charakteristika hudebního provozu ................................................................... 68 

3.1.1. Starý fond hudebnin ................................................................................... 69 

4. Hudba v klášte e druhé poloviny 18. století ............................................................. 74 

4.1. Hudební provoz ................................................................................................. 75 

4.1.1. Oratoria Passionis ....................................................................................... 76 

4.1.2. Matka p edstavná Marie Deodata OSE a hudba ......................................... 78 

4.2. Hudební osobnosti ............................................................................................. 84 

4.2.1. ádové hudebnice ...................................................................................... 87 

4.2.2. Mimoklášterní hudebníci a opisovači hudebního materiálu ....................... 95 

4.2.3. Skladatelé v kontaktu s alžb tinkami ....................................................... 102 

4.3. Alžb tinky v hudebním kontaktu s jinými ády .............................................. 105 

4.4. Josefínské reformy........................................................................................... 105 



9 
 

5. Hudba u alžb tinek v 1. polovin  19. století .......................................................... 108 

5.1. Charitativní hudební p edstavení ..................................................................... 110 

5.2. Osobnosti ......................................................................................................... 114 

5.2.1. ádové hudebnice .................................................................................... 114 

2.5.2. Sv tští kapelníci a varhaníci ..................................................................... 122 

6. Nástin hudebního provozu 1860 - 1930 ................................................................. 131 

6.1. ádové hudebnice ....................................................................................... 133 

6.2. Sv tští hudebníci ......................................................................................... 135 

7. „Sbírky ve sbírce“................................................................................................... 138 

Záv r ........................................................................................................................... 142 

Prameny a literatura .................................................................................................... 144 

Hudební prameny ............................................................................................... 144 

Písemné prameny................................................................................................ 146 

Nezv stné a nep ístupné písemné prameny ........................................................ 147 

Staré tisky ........................................................................................................... 147 

Literatura ............................................................................................................ 150 

Seznam zkratek ........................................................................................................... 156 

 



10 
 

0. Úvod 

Výzkum hudební kultury církevních ád  se v posledních letech t ší novému rozkv tu. 

Stav bádání p ed rokem 1995 zachycuje Simona Romportlová ve své disertační práci.1 Od té 

doby vznikla ada prací, hloubkov  zpracovávající hudební kulturu konkrétních ádových 

dom . Zpracování a ohraničení t chto tematických okruh  je zákonit  dané povahou 

dostupných pramen , a proto se i tvá  jednotlivých prací liší.2 Tato disertace je podobným 

počinem. Snaží se pokud možno co nejhloub ji uchopit charakter hudební kultury 
                                                 

1 Simona ROMPORTLOVÁ: Kláštery v Čechách a na Morav  a jejich hudba očima české muzikologie 
dvacátého století, Diplomová práce MUNI FF, Brno 1995. (dále jen Romportlová 1995). Táž: Církevní ády. 
Heslo in: Ji í FUKAČ a kol.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997 (dále jen Romportlová 1997). Hudb  
v církevních ádech je v nován sborník z konference: Ladislav KAČIC (ed.): Musik der geistlichen Orden in 
Mitteleuropa zwischen Tridentium und Josephinismus. Konferenzbericht, Trnava 16.-19. 10. 1996, Bratislava 
1997 (dále jen Kačic 1997). 
-2 Mezi nov jší práce tohoto typu jmenujme alespo  následující monografie: Rudolf KLINKHAMMER: Die 

Kirchenmusikhandschriften der Benediktiner in Böhmen im 18. Jahrhundert. Band 1. Die 

Kirchenmusikhandschriften der Abtei St. Wenzel in Braunau/Böhmen und ihre Schreiber, Sankt Ottilien 2016. 
Další díl ady téhož autora bude v nován klášteru na B evnov . Hudba jezuitského ádu se dochovala 
v zoufalých zlomcích, čerpat lze z písemných pramen , zejména diárií, účt , ádových knih. P íkladem takovéto 
práce je disertace Víta ASCHENBRENNERA, pojednávající o hudebním život  klatovské jezuitské koleje: 
Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století, Klatovy 2011. Podobným p ípadem 
výzkumu, jenž se vyrovnává s nedostupností hudebních pramen , je disertace Karla VEVERKY o pražských 
k ižovnících čerpající z bohatého archivního fondu ádu: Hudební život a významné hudební události u 
pražských k ižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů, disertace FFUK Praha, 2017. 
Rajhradskými benediktiny se v současnosti zabývá Pavel ŽUREK ve své disertaci K větší slávě Boží i pro potěchu 
Múz. Podoby klášterní hudební kultury v českých zemích 17. a 18. století na p íkladu benediktinů, disertace FF 
MUNI, Brno 2017. Katalog hudební sbírky kláštera premonstrát  v Želivi a vhled do hudebních d jin kláštera 
p ipravily Pavla SEMERÁDOVÁ a Eliška ŠEDIVÁ: Catalogus collectionis operum artis musicae de monasterii 

siloensis. Artis musicae antiquioris catalogorum series IX/1 a 2, Praha 2016. Cisterciáckému ádu se v novala 
Markéta KABELKOVÁ: Hudba v cisterciáckém klášte e ve Žďáru nad Sázavou. In: Sedm a p l století: Stati o 
historii, kultu e a um ní žďárského kláštera. Žďár nad Sázavou 2002, s. 93–105. Táž: Hudba v plaském klášte e 
v 17. a 18. století. 850 let plaského kláštera (1145–1995). Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny, 
Muzeum a galerie severního Plze ska v Mariánské Týnici 1995, s. 132–142. Stejnému ádu v noval monografii 
Ji í MIKULÁŠ a Michaela ROSSI-ŽÁČKOVÁ: Hudební život v cisterciáckém klášte e Osek u Duchcova v 18. a 
první polovině 19. století, Praha 2000. Výjimečný je soubor tematických katalog  Michaely FREEMANOVÉ, zcela 
pokrývající p eživší prameny milosrdných brat í v českých zemích: Fratrum misericordiae artis musicae 

collectiones in Bohemia et Moravia reservatae. Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis 
musicae antiquioris catalogorum series, vol. 7/1, 7/2, Praha 2013. Collectio fratrum misericordiae kukussiensis. 

Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series, vol. VI/1 a 
2, Praha 1998. Františkány v českých zemích se zabýval František SEHNAL: Hudba u františkánů české provincie 
v 17. a 18. století. Časopis Moravského musea 781(1993), s. 217-238. Odborníkem ve sfé e františkánské hudby 
je zejména Ladislav KAČIC: Opus franciscanum v zápise a zvukovej podobe, Slovenská hudba 18 (1992), č. 1, 
s. 136-145 (dále jen Kačic 1992). Františkán m je též v nován sborník: Ladislav KAČIC (ed.): Plaude turba 

paupercula. Franziskanischer Geist und Musik, Literatur und Kunst. Konferenzbericht, Bratislava 4.-6. Oktober 
2004, Bratislava 2005 (dále jen Kačic 2005). Zde uvedena další literatura. 
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konkrétního ádového domu v rozmezí let jeho existence na základ  dochovaných písemných 

a hudebních pramen . 

0.1. Hudba v ženských eholích a České zem . Stav bádání 

Tematická oblast ženských eholí Českých zemí habsburské doby, z stávala do 

nedávna na okraji muzikologického zájmu. D vodem malého zaujetí ženskými ády pro 

období 17.-19. století, je z ejm  nedostatek dochovaných hudebních pramen , zp sobený 

zejména d sledky josefínských reforem a církevními perzekucemi v polovin  20. století.  

Není to poprvé, co je v českém prost edí zkoumána hudební kultura ženských ád  v 

18. a 19. století. ádu voršilek se dotkla Helena Oplatková v disertaci Musica kutnohorských 

archivů3 a na stejné téma navázala Markéta Králová ve své diplomové práci, v nující se 

kutnohorským a pražským voršilkám.4 Téma voršilek ovšem zdaleka není vyčerpáno, už 

jenom vzhledem k muzikologicky dosud opomíjenému archivnímu materiálu.5 Brn nským 

cisterciačkám se ve své studii z roku 1974 v noval Rudolf Hurt.6   

V zahraničí lze sledovat o oblast hudby v ženských ádech stále vzr stající zájem. 

Hudební tradice ženských konvent  ve Vídni v 17. a 18. století pojednala Janet K. Page ve 

své knize Convent Music and Politics in Eighteenth-Century Vienna.7 K této práci lze 

p ihlédnout nejen z metodologického ohledu, ale obsahuje též adu významných informací 

týkajících se vztahu t chto institucí s ve ejnou sv tskou sférou, funkce hudby v rámci 

slavností i každodenního života konvent , stejn  jako sociálního postavení a struktury 

duchovního společenství v rámci struktury m sta jako panovnické rezidence a role hudby 

v tomto kontextu. V neposlední ad  je kniha cenným srovnávacím materiálem pro kulturu 

českých konvent , které s víde skými blízce souvisí p inejmenším v rámci společné kulturní 

oblasti. 

Pokud jde o monografie jednotlivých ád , máme k dispozici plošné zpracování 

hudební kultury polských benediktinek v 17. a 18. století: kniha Magdaleny Walter-Mazur 

                                                 
3 Helena OPLATKOVÁ: Musica kutnohorských archivů, Katedra d jin hudby UK, Praha 1960. 
4 Markéta KRÁLOVÁ: Hudební činnost sester voršilek v Kutné Ho e během 18. století, diplomová práce FFUK, 
Praha 2014. 
5 Marie ČERMÁKOVÁ, Pavla BURDOVÁ: Voršilský archiv, inventá  fondu, č. 46, Národní archiv, Praha 1957. 
6 Rudolf HURT: Hudba u starobrněnských cisterciaček, Opus musicum 6, 1974, č. 7, s. 248. 
7 Janet K. PAGE: Convent Music and Politics in Eighteenth-Century Vienna, Cambridge 2014 (dále jen Page 
2014). 
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Figurą i fraktem8 p edstavuje typ publikace, která shrnuje hudební tradici v ádu benediktinek 

v ohraničené oblasti doby raného novov ku, konkrétn  tedy na základ  dochovaných pramen  

z klášter  Jarosław, Chełmno, Toruń, Staniątki, Sandomierz či Lvov. Součástí knihy je i 

porovnání hudební kultury benediktinek v klášte e Staniątki a klarisek z kláštera Stary Sącz. 

Benediktinkami v Salzburgu se zabýval Gerhard Walterskirchen a servitkami z Innsbrucku 

Franz M. Weiß OSM.9 Hudební kulturu voršilek na Slovensku zkoumala Darina Múdra10 a 

Lenka Antalová.11  

 

0.2. Hudba charitativních institucí. Stav bádání  

Hudební kultura u alžb tinek je mimo jiné i součástí tématu hudby v institucích, které 

se v novaly péči o nemocné, chudé a sirotky. Pro hudební provoz hrálo roli, zdali byl špitál či 

chudobinec součástí ádového domu či samostatnou institucí spravovanou m stem či sv tskou 

(pop . laickou) kongregací. Významným činitelem pro veškerou kulturu s nimi spjatou, byl 

sociální status domu, tj. jeho vlastníci, p íznivci, mecenáši, pacienti či jiní podporovatelé. 

Hudba zde hrála roli p i liturgii v kostele či kapli dané instituce, nebo p i slavnostech a 

mimo ádných p edstaveních po ádaných v souvislosti s touto institucí. Od první poloviny 

19. století byl po ádány charitativní koncerty ve prosp ch t chto institucí a v neposlední ad  

jsou součástí místní hudební kultury též hudební osobnosti, ať už šlo o členy ád  a 

kongregací, zam stnance, chovance, pacienty, ošet ované či osoby jinak spjaté s provozem 

charitativního za ízení. 

V Praze se p ed josefínskými reformami nacházela charitativních institucí celá ada. 

Pam tní spis z roku 1773, vytišt ný k výročí založení italské kongregace, uvádí krom  

Vlašského špitálu na Malé Stran  též k ižovníky u Karlova mostu, na Novém M st  voršilky, 

chudobinec u sv. Bartolom je a alžb tinky, špitál u sv. Pavla na Starém M st , císa ský špitál 

                                                 
8 Magdalena WALTER-MAZUR: Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku, 
Poznań 2014. 
9 Gerhard WALTERSKIRCHEN: Musica figuralis est in bono státu. Musik in Benediktinen-Frauenstift Nonnberg in 

Salzburg. In Kačic 1997, s. 25-33. Franz M. WEIß OSM: Zur Musikgeschichte des Vesperrten Klosters der 

Servitinnen in Innsbruck im 17. und 18. Jahrhundert. Tamtéž, s. 81.-86 (dále jen Weiß 1997). 
10 Darina MÚDRA: Musik bei den Preßburger Ursulinerinen vom ende des 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. 
In Kačic 1997. 
11 Lenka ANTALOVÁ: Hudobná kultúra uršulínok v Bratislave v 18. a 19. storočí, dizertace, Univerzita 
Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava 2011. 
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(„Caesareum“) na Hradčanech a špitál sv. Jana pod Pet ínem.12 Mimo to je nutné doplnit dv  

nemocnice milosrdných brat í,13 francouzský špitál u sv. Linharta,14 invalidovnu na 

Špitálských polích, novom stský chudobinec sv. Lazara či ústav u sv. Karla Boromejského. 

Mnohé z t chto institucí již byly podrobn  zkoumány, na jiné zasazení do kontextu hudební 

kultury ješt  čeká. 

 

0.3. Pražské alžb tinky a hudba. Stav bádání 

0.3.1. Hudební prameny 

Nejsouvislejším souborem hudebních pramen  od alžb tinek je sbírka hudebnin, která 

vznikala kontinuální opisovačskou činností, ale i kolekcí či formou dar , a to jak jednotlivých 

hudebnin, tak rozsáhlých celk , které se v pr b hu času staly součástí hudebního fondu. Celá 

sbírka hudebnin a z ejm  i hudebních nástroj  se nacházela p ímo na k ru v klášte e až do 

roku 1952, kdy byla velká v tšina zestátn na a z majetku Náboženské matice p evedena do 

vlastnictví Hudebního odd lení Národního muzea.15  

V roce 1968 byl proveden pr zkum knihovny kláštera Tomislavem Volkem a zjišt na 

ada hlasových knih ze „starého fondu hudebnin“ (tj. staršího liturgického repertoáru z období 

p ed polovinou 18. století).16 Tyto hudebniny byly v roce 1972-1973 zkatalogizovány v rámci 

Souborného hudebního katalogu ve Státní knihovn  ČSR.17 Bohužel, tento soubor se 

                                                 
12 Peter RIGETTI, Johann Christoph PANNICH: Historische Nachricht sowohl von der Errichtung der Wellischen 

Congregation unter dem Titel Mariä Himmelfahrt als auch des dazu gehörigen Hospitals B.V. Mariae ad 

S. Carolum Borromæum, Prag 1773, s. 9. 
13 Nemocnice milosrdných se dosud nachází na Starém M st , mezi léty 1763-1779 fungoval ješt  jeden špitál 
na Novém M st , viz: Freemanová 2013, s. IX. 
14 Francouzský špitál byl sloučen s Vlašským špitálem roku 1777. O francouzském špitálu u sv. Lazara a 
francouzské kongregaci viz: Jana KOPEČKOVÁ: Jako pavouk saje jed i z růže. O rektorské k eslo francouzské 
kongregace (1671-1675). Pražský sborník historický 34 (2006) s. 145-160. Eduard ŠITTLER: Kostel sv. Linharta 

a dům U Černého orla na Starém Městě pražském, Praha 1932. 
15 Anna CHADOVÁ: Katalog evidence soupisů klášterních, zámeckých a ostatních sbírkových fondů v Národním 

muzeu – Muzeu české hudby v Praze (bývalém hudebním oddělení), strojopis, Praha 1989. 
16 D kuji Tomislavu Volkovi za konzultaci o tomto tématu. V popisu Průvodce po pramenech je místo T. Volka 
uvedena šifra Evy Mikanové. Jaroslav BUŽGA a kol.: Průvodce po pramenech k dějinám hudby, Praha 1969 (dále 
jen Pr vodce 1969), s. 196: „Knihovna alžb tinského kláštera, Praha 2 – Nové M sto, Na Slupi 448. Knihovna 
umíst ná na fa e, obsahuje n kolik tisíc svazk , mezi nimiž i ada starých tisk ; v dob  pr zkumu nezpracována. 
Zjišt no však 16 rukopisných notovaných svazk  ze 17. a poč. 18. století (soubor 13 knih sopránového a část. 
altového partu mešních zp v  a skupina 3 svazk  mší a motet pto soprán a generálbas – lat.). (em, XII. 1968)“ 
17 Souborný hudební katalog v Národní knihovn  ČR (dále jen SHK), Fond Farní ú ad Na Slupi, vyhotovil R t. 
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nedochoval v úplnosti a ada t chto hudebnin dnes z stává nezv stná. Po roce 1989 byly 

v pražských antikvariátech zakoupeny Národní knihovnou t i svazky ze „starého fondu“, 

z nichž dva nebyly mezi zkatalogizovanými jednotkami v roce 1972 a v SHK tedy chybí. 

P inejmenším jeden svazek z uvedeného souboru se dnes nalézá v soukromém vlastnictví, 

zbytek je nezv stný.  

P ed rokem 1900 byl sepsán rukopisný tematický katalog „nového fondu“, který se 

ješt  v roce 2008 nalézal na k ru kostela Panny Marie Sn žné.18 

Klíčová část hudební sbírky byla v Českém muzeu hudby uchovávána v počtu 1264 

kus  hudebnin (inv. č. 66001 – 67265) až do roku 2015. Tehdy prob hla druhá vlna 

církevních restitucí a alžb tinky požádaly o navrácení 600 kus  hudebnin (sig. L A 1 až 

L B 232) a celého souboru hudebních nástroj . Hudebniny i nástroje byly fyzicky odevzdány 

zp t klášteru a zbylá část hudebnin (sig. L B 233 až L C 428) z stala majetkem muzea. 

 

0.3.2. Písemné prameny a staré tisky 

Kvantitativní v tšina písemných pramen  kláštera je p ístupná v Národním archivu,19 

v současnosti však nelze dohledat n které rukopisné svazky, ze kterých čerpá starší literatura. 

Jde o první díl Pam tní knihy (1719-1798) a nejstarší svazek účt  (1732-1746).20 Zato se nám 

dochovala ada účt  od roku 1747 až do 2. poloviny 19. století, seznamy nemocných, knihy 

fundací ve fondu kláštera,21 dále pak seznamy sester z let 1756-1834, dokumenty týkající se 

vizitací, p ijímání sester a voleb matek p edstavených v Archivu pražského arcibiskupství.22 

Mezi další dochované dokumenty pat í i soubor publikovaných regulí a ob ad  ádu z let 

1725,23 1755,24 185825 či 193126 ale též materiály k místnímu náboženskému bratrstvu.27  

                                                 
18 Pr zkum provedl autor této práce, pozd ji byl fond hudebnin a tiskovin zinventarizován pro pot eby ádu 
františkán  Andreou Krausovou. 
19 NA, Alžb tinky Praha 1720-1948, č. fondu 32. Katalog fondu zpracovala Dagmar CULKOVÁ, Praha 1960 (dále 
jen NA Alžb tinky). 
20 Kronika i účty jsou známy z literatury: Johann Andreas SCHAEFFNER: Geschichte des Ordens und der 

Heilanstalt der Elisabethiner-Klosterfrauen in Prag, Fürsterzbischöfliche Buchdruckerei, Prag 1845 (dále jen 
Schaeffner 1845), s. 52. Šámal 1941, viz Literatura a prameny. 
21 NA Stará manipulace, Alžbětinky, klášter a nemocnice na Novém městě pražském, fundace 1717-1747, sig. E 
23/1/1-1/5, kart. 705 (za odkaz na tyto prameny v ele d kuji kolegovi Václavu Kapsovi). 
22 Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupství, č. fondu 110, díl I. 1397-1820 (dále jen APA I), Alžbětinky 
Praha, inv. č. 2264, 3491, 3703, 3719-3721. Tamtéž, díl II. 1820-1896 (dále jen APA II), sig. III, kart. 119. 
23 Satzungen Und Aemter-Ordnung Der Schwesteren Des Heiligen Elisabethiner Ordens, Welche Unter der 

Dritten Regel des Heiligen Seraphischen Vatters Francisci, Mit den Gewöhnlichen Drey Ordens-Gelübden 
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Nejrozsáhlejší soubor dobových tisk , souvisejících s klášterem alžb tinek, uchovává 

Strahovská knihovna. Jde v tšinou o pam tní dokumenty týkající se slavnostních bohoslužeb, 

ádových slib  či charitativních aktivit. 

Pátrání po ztracených jednotkách z stalo zatím bez výsledku jak v archivech ádových 

dom  v Brn  či Kadani, tak v poz stalosti J. Šámala, který z knih čerpal jako poslední.28 

Nad jí tedy z stává pražský klášter a jeho knihovna. Zde jsou p inejmenším uloženy české 

p eklady klášterních kronik, po ízené v 1. polovin  20. století, leč stejn  jako v p ípad  

restituovaných hudebnin a hudebních nástroj , z stávají v současnosti i tyto prameny 

badatel m nep ístupné. 

 

0.3.3. Sekundární literatura 

ádu svaté Alžb ty v Praze a jeho historii se v novala ada autor . Dosud jedinou 

rozsáhlejší monografií pojednávající o historii pražského konventu je publikace Johanna 

Andrease Schaffnera z roku 1845. Podrobn  popisuje vývoj pražského konventu, život a 

povinnosti ádových sester od p íchodu alžb tinek do Čech do roku sepsání knihy a 

pravd podobn  úzce vychází z ádových kronik. P estože se na hudbu nesoust edí, z stává 

kniha (zejména p i nedostupnosti originálních kronik ádu) páte í jakéhokoliv bádání o 

pražském konventu, a tím i o jeho hudební tradici.29 Ze Schaffnera čerpá i František Ekert ve 

své rozsáhlé práci o pražské církevní topografii.30  

                                                                                                                                                         
verbunden, und unter der Clösterlichen Clausur, Auß Christlicher Liebe den Armen Krancken Aufwarten. Hraba, 
Prag 1725 (dále jen Satzungen 1725). Památník národního písemnictví (dále jen PNP) sig. S35e04. 
24 Einkleydungs- Und Professions-Ordnung Der Schwestern Deß Heiligen Elisabethiner-Ordens, Welche Unter 

der dritten Regel Deß Heiligen Seraphischen Vatters Francisci Mit den Gewöhnlichen drey Ordens-Gelübden 

verbunden, und unter der Clösterlichen Clausur Auß Christlicher Liebe denen armen Krancken außwarten, 
Thuille, München 1755 (dále jen Ordnung 1755). 
25 Geistliches Tagebüchlein der in dem geistl. Kloster der wohlehrw. Elisabethiner-Jungfrauen unter der dritten 

Regel des heiligen Francisci Seraphici in der königl. Neustadt Prag täglich gewöhnlichen Gebete, Friedrich 
Rohliček, Prag 1858. 
26 Pravidla a konstituce eholnic sv. Alžběty t etího ádu s. Františka. V. Kotrba, Praha 1931. 
27 NA Alžb tinky, kart. 6: Bratrstvo Nejsvětějšího jména Panny Marie, sig. III/11, Ctitelé sv. Tekly, sig. III/19. 
NA Náboženská bratrstva, č. fondu 4, Nahmen Maria Bruderschaft, inv. č. 637, sig. XVII/37, kart. 129. 
28 Poz stalost Šámal Jind ich (1902 – 1971), Literární archiv Památníku národního písemnictví, č. fondu 1647. 
29 Schaeffner 1845. 
30 František EKERT: Posvátná místa král. hl. města Prahy. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, 
klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek II. Praha 1884 
(dále jen Ekert II), s. 229-236. 
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Další historické p ehledy o klášte e s nemocnicí vyšly až ve 20. století. Autory byli Ji í 

Šámal a Antonín Post ihač. Informace v obou jejich publikacích se vícemén  shodují, p ičemž 

čerpají p evážn  ze Schaffnera, ale též p ímo z nezv stných kronik a účetních knih. 

V moderním historickém bádání byl novom stský d m zejména p edm tem historik  

léka ství.31 Z obecných p ehled  historických nalezneme základní informace k ádu, 

pražskému domu, architektu e kláštera a nemocnice, či historii ádu a domu v Praze.32 

Současné bádání však stále postrádá moderní monografii o klášte e s nemocnicí, která by pro 

období 18., 19. i 20. století shrnovala fungování konventu, sociální složení duchovního 

společenstva, systematické p ehledy funkčních období matek p edstavených i sester v jiných 

funkcích, p ehledy mecenáš , fundací, charitativních událostí, specifické znaky místní liturgie 

a zejména úplný soupis pramen , klášterní knihovny, um leckých d l a p edm t  hmotné 

kultury, které s klášterem a nemocnicí souvisí. 

V roce 1929 prob hla v prostorách kláštera výstava k dvoustému výročí kanonizace 

sv. Jana Nepomuckého. P i této p íležitosti vyšel sborník Pragensia svatojánská, kde byla 

vystavena ada exponát  i z majetku ádu alžb tinek, zejména sestry M. Juliany OSE.33 Vše 

se ale týká svatojánské tradice (hudební část psal E. Trolda), kultura u alžb tinek je zde 

zastoupena tedy pouze nep ímo. 

Nejstarší reflexi hudební kultury u alžb tinek zachytil Jan Bohumír Dlabač v ad  

hesel svého Künstlerlexiconu.34 Zájem o hudbu v klášte e započal až ve 20. století, kdy se 

hudebnímu repertoáru na k ru v noval Emilián Trolda. Ten si od tehdejší správkyn  k ru, 

sestry Marie Serafíny OSE roz. Ho ejšové, vyp jčil tematický katalog sbírky a doplnil jej o 

vlastní výpis autor  s krátkými poznámkami určujícími jejich p vod a význam pro d jiny 

hudby.35 V Troldov  poz stalosti se dochovaly poznámky o sbírce, ale též opisy n kterých 

                                                 
31 Ivana EBELOVÁ: Založení a činnost nemocnice alžbětinek na Novém Městě pražském v 18. století a pohled do 
nemocnice milosrdných brat í na Starém Městě pražském. Paginae historiae 12 (2004), s. 74-94. Táž: Úroveň 
diagnostiky v 17. až 19. století na základě protokolů nemocných pražských nemocnic milosrdných brat í a 
alžbětinek. D jiny v d a techniky 41 (2008), č. 3, s. 185-198. 
32 Dušan FOLTÝN: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998. MA AS, VLČEK, BEDRNÍČEK: Nemocnice na 

Slupi. Historie a současnost, Praha 1988. Ond ej BASTL: Novom stské kláštery v 18. století. In: Nové Město 
pražské ve 14.-20. století, Praha 1998, s. 205-214. Veronika ČAPSKÁ: Sestry alžb tinky v konfesn  odlišných 
mikrosv tech českých korunních zemí. In: Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Díl A. 
Praha 2008, s. 81-91. Josef SVÁTEK: Organizace eholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy. 
Zvláštní p íloha k Sborníku archivních prací 20, 1970, č. 2, s. 503-562. 
33 Vilém BITNAR, Karel PROCHÁZKA (ed.): Pragensia svatojánská, Praha 1929, s. 181. 
34 Gottfried Johann DLABACŽ: Allgemeines historisches Künstlerlexikon für Böhmen und zum Theile auch für 

Mähren und Schlesien, Theil I-III, Prag 1815 (dále jen Dlabač I-III). 
35 Troldovy poznámky jsou vloženy do tematického katalogu hudební sbírky od alžb tinek, který se 
v současnosti nachází na k ru P. Marie Sn žné na Novém M st  v Praze. 
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hudebnin.36 Trolda zmi uje fond alžb tinek zejména ve svých odborných studiích 

publikovaných v časopise Cyril, nap . v souvislosti s kompoziční činností Aegidia Wernera,37 

Jáchyma Št panovského38 či Stephana Seilera.39 

Hudební osobnosti a popis varhan u alžb tinek nechybí ani v publikaci Pražské 

varhany Vladimíra N mce, kde je uvedena historie i tehdejší stav obou nástroj , a zejména 

cenné informace o místních sv tských varhanících a editelích k ru, které autor dohledal 

v dnes již ztraceném archivním materiálu.40 

Muzikologie se od meziválečného období do počátku 21. století zmi uje o 

alžb tinkách pouze margináln , v tšinou v souvislosti s konkrétními prameny (Kniha s noti,41 

pastorely,42 oratoria,43 zaniklé pražské chrámy44) či skladatelskými jmény.45  

Význam konventu v hudební kultu e novom stských klášter  vyzdvihl Tomáš 

Slavický na konferenci Locus pietatis et vitae roku 2007.46 Hudební kulturou ádu se začal 

souvisle zabývat teprve autor této práce od roku 2010.47 

 

0.4. Zam ení a cíl této práce 

Tato práce si klade za cíl zmapovat hudební kulturu v pražském klášte e alžb tinek na 

základ  hudebních pramen , dokument  ú ední povahy i dalších materiál , které v dob  práce 

na dizertaci byly k dispozici. Spodní časová hranice výzkumu je dána p íchodem ádu do 

                                                 
36 CZ Pnm, Poz stalost E. Troldy. Alexandr BUCHNER: Hudební sbírka Emiliána Troldy, Sborník Národního 
musea v Praze, sv. VIII-A, Historický č. 1, Praha 1954. Markéta KABELKOVÁ: Pozůstalost po Emiliánu 
Troldovi, Hudební v da 37 (2000), č. 3–4, s. 186–206. 
37 Emilián TROLDA Milosrdní brat í a hudba, Cyril 54 (1938), s. 51. 
38 Týž: P íspěvky k dějinám hudby v Českých Budějovicích, Cyril 64 (1948), s. 28. 
39 Týž: Milosrdní brat í a hudba, Cyril 60 (1944), s. 20. 
40 Vladimír N MEC: Pražské varhany, Praha 1944 (dále jen N mec 1944). 
41 Jitka LUDVOVÁ: Česká hudební teorie 1750 – 1850, Studie ČSAV, Praha 1985 (dále jen Ludvová 1985). 
42 Ji í BERKOVEC: České pastorely, Praha 1987. 
43 Jan N MEČEK: Nástin české hudby XVIII. století, Praha 1955, 137. 
44 Dagmar ŠTEFANCOVÁ: Zaniklé chrámy – živá hudba. Publikace k výstav  Národního muzea – Českého muzea 
hudby. Praha 2007. 
45 Marcela ARNOŠTOVÁ: Augustinián Jeroným Haura (1704-1750) a jeho pastorální árie Surge mopse vocem 

alta, dipl. práce, MU Brno 2011, s. 32. 
46 Tomáš SLAVICKÝ: Hudební život klášterý Nového Města pražského. In: Locus pietatis et vitae. Sborník 
p ísp vk  z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. zá í 2007, Praha 1998, s. 480-505 (dále jen 
Slavický 2008). 
47 Jakub MICHL: Čeští kanto i a hudba u pražských alžbětinek v 18. a 19. století, Marginalia historica 2015/2, s. 
51-59. 
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Čech v roce 1719, zatímco horní hranice se rozpouští na počátku 20. století spolu s ídnutím 

souvislého hudebního provozu v klášte e a s tím i slábnoucím množstvím souvisejících 

pramen . Pro p edstavu, nejmladší datovanou hudebninou hudební sbírky je rukopis z roku 

192048 a poslední datovanou hudební produkcí spojenou s klášterem p ed druhou sv tovou 

válkou je vystoupení Cyrilské jednoty roku 1930.49 Zrušení kláštera v roce 1952 je (p es 

nedostatek informací k tomuto období) chápáno jako pomyslný horizont zájmu tohoto bádání 

a novodobá hudební historie kláštera v 2. polovin  20. století již není jeho součástí. 

Je možné, že už z d vodu časového záb ru tématu, se bude zdát obsah jednotlivých 

částí nevyvážený. Vyváženost informací je ovšem p ímo závislá na množství, sdílnosti a 

charakteru všech pramen , které byly v období 2010 až 2017 autorovi k dispozici. 

Práce sleduje zejména otázky po podob  hudebního provozu v klášte e a jeho 

prom nách v pr b hu 18. a 19. století. Snaží se shrnout informace o osobnostech, které byly 

pro hudební provoz konventu klíčové, ať už šlo o ádové sestry či sv tské a duchovní 

hudebníky mimo klášter. Podstatnou součástí práce je identifikace historických vrstev a 

vnit ních celk  hudební sbírky, které často vznikaly paraleln  či nezávisle na sob  a součástí 

celku se staly až dodatečn . 

Je záhodno p edeslat, že tato disertace rezignuje na adu otázek a témat, které by její 

obsah znásobily, zkomplikovaly a práci na ní prodloužily. Jedná se zejména o rozbor 

kompozic a identifikaci anonymního či chybn  autorsky určeného hudebního materiálu. 

Analytické sondy do jednotlivých kompozic repertoáru alžb tinek si zaslouží vlastní studie, 

které budou časem pojednány jinde. Naléhavou otázkou, která se nabízí p i hodnocení kvality 

i kvantity hudebního provozu kláštera, je srovnání s jinými kláštery, církevními ády, zejména 

pak v rámci ženských klášter . V současnosti tomu však není možné, jelikož výzkum hudební 

kultury ženských ád  v Českých zemích je stále v počátcích. To samé platí o hodnocení 

pražského kláštera v či jiným ádovým dom m alžb tinek v Evrop  s výjimkou Vídn , kde se 

(v porovnání s Prahou) z konventu alžb tinek dochovalo minimum hudebních pramen . 

Z toho d vodu též zatím není možné pln  vyhodnotit zvláštní a vymykající se rysy hudebního 

života pražského konventu. 

Je nutno podotknout, že disertace též není všeobecn  historickou prací, a p esto že 

neexistuje moderní podrobná monografie o historii a denního života kláštera, úkolem této 

práce není tuto monografii nahrazovat, p estože bohatý pramenný materiál, odkazující do 

                                                 
48 L. WEISS: Ave Maria, CZ Pnm, L B 189. 
49 Jednota Cyrilská v Praze XIII. – Strašnicích, Cyril 56 (1930), č. 3-4, s. 27. 
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výzkumu kultury každodennosti a života církevních ád  raného novov ku, k nahrazování 

této monografie svádí.50 

 

0.5. Ediční poznámka 

Tato práce není edičním počinem, proto jsou citované texty starších pramen  zcela 

informačního rázu. P eklady citovaných pramen  jsou vlastními p eklady autora, pokud není 

uvedeno jinak. Starší rukopisy i tisky jsou uvedeny v moderní transliteraci. Obsahuje-li 

originální text chyby či odlišnosti v či standardnímu pravopisu, ponechávám jej beze zm ny, 

a to pouze v nejnutn jších p ípadech s použitím vyk ičník  v hranatých závorkách, které by 

tak text značn  znep ehlednily. Jakýkoliv zásah do p vodního textu je ešen hranatými 

závorkami, jedná se zejména o rozvedení značek pro zkratky, které nemají ekvivalent 

v symbolech použitého fontu, nebo chyby, které se jeví jako evidentní. 

 

                                                 
50 Jako p íklad poslouží ádové účty, které podrobn  vypisují výdaje za potraviny, suroviny k výrob  léčiv, knihy 
pro knihovnu, výdaje na stavební práce či materiál k ručním a um leckým pracím sester v klášte e a adu dalších 
položek. 
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1. ád sester sv. Alžběty. Poslání a hudba 

1.1. Stručná historie ádu 

ád sester sv. Alžb ty (Ordo Elisabethinarum Sorores Hospitalariae S. Elisabethae, 

OSE; n m. Barmherzige Schwestern Elisabethinen, ang. Order of Saint Elisabeth či 

Elisabethan Nuns) je terciárním ádem, náležícím do skupiny ád  sv. Františka. Byl založen 

m šťankou Apollonií Radermecherovou (1571-1626) v Cáchách roku 1622 a p ijal jméno 

uherské královny, svaté Alžb ty Durynské (1207-1231), ošet ovatelky chudých a 

nemocných.51 

Terciární a tedy laické ády byly potvrzeny bulou papeže Lva X. z 20. ledna 1521, 

podle které členové skládají slib čistoty, chudoby a poslušnosti a tedy se „mají zdržovat od 

dvor  sv tských knížat, muž  a žen, hebkosti šat , naprosto se z íci tance, hraní a 

rozpustilosti, ježto tyto v ci v nových eholních domech nemají místa“.52  

Podle páté kapitoly Lva X. jsou brat i a sestry t etího ádu pod ízeni provinciál m a 

visitacím menších brat í. V N mecku a na mnohých jiných místech se udržoval zvyk, že 

eholnice tohoto ádu byly pod ízeny místnímu biskupovi a jeho komisa i, a to v t ch v cech, 

ve kterých jsou jinak poslušné provinciálovi františkán .53 Jak dokládají regule ádu, platilo 

toto i v Praze, kde byly sestry konventu pod ízeny p ímo vrchnosti pražského arcibiskupa.  

V roce 1627 byly alžb tinky v Kolín  nad Rýnem právoplatn  p ipojeny k ádu 

františkán  observant  a 1631 potvrzeny jako ád se slavnými sliby. Roku 1751 byl ád 

p ivt len ke kapucín m a v tomto společenství z stal až do 20. století.54 Dne 30. prosince 

1929 se p t československých klášter  alžb tinek (Praha, Bratislava, Brno, Kada  a 

Jablunkov) spojilo v konfederaci a bylo následujícího roku začlen no do ádu františkán .55 

Ob  prohlášení o p ivt lení z roku 1751 a 1930 visely ješt  do poloviny 20. století na st n  

                                                 
51 Alžb ta Durynská byla manželkou Ludvíka, lankrab te Hessenského a Durynského, dcera Ond eje II., krále 
Uherského. Ond ej byl bratrem Konstancie, matky sv. Anežky P emyslovny. P ijala T etí ád sv. Františka, po 
smrti svého chot  a vyhnání manželovým bratrem Jind ichem, oblékla ádové roucho a založila v Marburgu 
špitál s p íbytkem chudých a nemocných. Více o sv. Alžb t  viz Karel Št pán VODIČKA: Svatá Alžběta 
duryňská, vdova ze 3. ádu sv. Františka, Krnov 1887; Tomáš ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO: Život svaté Alžběty, 
Praha-Litomyšl 2006; a další. 
52 Satzungen 1725, s. 10-11. 
53 Tamtéž, fol. 6. 
54 Dizionario degli Istituti di Perfezione (ed. Guerrino Pelliccia e Giancarlo Rocca), vol. 3, Milano 1976 (dále jen 
DIP), s. 1117-1118. 
55 Tamtéž, s. 1119. 



21 
 

kapitulní sín  v klášte e na Slupi.56 Vlastní statut alžb tinek, jako samostatného terciárního 

ádu sv. Františka, stvrdila papežská kancelá  dne 17. června 1931.57  

 

Od založení ádu do první poloviny 20. století vzniklo postupn  p es dvacet eholních 

dom  se špitály: Cáchy (1622), Düren (1650), Lucemburk (1671), Julch (1678), Štýrský 

Hradec (1690), Víde  (1709), Klagenfurt58 (1710), Praha (1719), Vratislav (1736), Bratislava 

(1738), Linec (1745), Kada  (1746), Straubing (1748), Brno (1748), Mnichov (1750), T šín 

(1753), Budapešť (1785), Neuburg (1840), Jablunkov (1850), Münsterberg (1863), kanadský 

Humboldt (1911) a Bad Kissingen (1945). 

Pražský konvent sám byl filiací kláštera víde ského.59 Od jedné z prvních cášských 

filiací, Dürenu, byl založen konvent ve Štýrském Hradci, jehož sestry založily konvent ve 

Vídni. Od víde ského kláštera poté vzniklo množství filiací v zemích Koruny české i mimo 

n  (Praha, Vratislav, Bratislava, Kada , Brno a Jablunkov).  

Pražský konvent m l významné postavení coby mate ská instituce eholních dom  

v Straubingu a Vratislavi. V Českých zemích pak fungovaly celkem čty i nemocnice 

alžb tinek: P. Marie Sedmibolestné v Praze, sv. Alžb ty v Brn , sv. Rodiny v Kadani a téhož 

patrocinia v Jablunkov . 

 

 

1.2. Podoba a poslání ádu 

Od založení ádu bylo vždy hlavním posláním alžb tinek pečovat o nemocné ženy a 

pomáhat všem, kte í pomoc pot ebují. Za tímto účelem byly z izovány p i každém 

samostatném konventu nemocnice a ošet ovatelské domy. ád se ídí zachováním t í 

eholních slib  terciárního ádu sv. Františka (tj. čistoty, chudoby a poslušnosti) a vlastními 

regulemi. V čele každého domu je matka p edstavená, zastupovaná viká kou. Konvent m l 

sestry chórové a laické, z nichž pouze chórové sestry m ly právo volit matku p edstavenou.60 

Sociální složení ádových společenství bylo vždy formováno mimo jiné posláním a 

spiritualitou ádu. Vzhledem k charitativním aktivitám ádu alžb tinek, požadavek, p ijímat 

do ádu ženy manuáln  zručné a fyzicky schopné, m l za následek, že složení ádových 

společenství čítalo pr ez širokého sociálního spektra: v ádu nalezneme šlechtičny, m šťky i 
                                                 

56 Šámal 1941, s. 22. 
57 DIP, s. 1119. 
58 Česky též Celovec. 
59 DIP, vol. III (1976), s. 1117-1118. 
60 Svátek 1970, s. 596-597. 
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ženy zcela nemajetné z nízkých společenských vrstev. Volbu tohoto ádu (ať už šlo o 

rozhodnutí vlastní či rozhodnutí rodiny) ovliv ovaly nejenom náboženské d vody, ale i 

schopnosti, povolání a talent, které mohly uvnit  tohoto společenství uplatnit, včetn  talentu 

hudebního. Hudební schopnosti tak bylo možné rozvíjet zejména ve společenstvích jako 

benediktinky, voršilky,61 dominikánky, cisterciačky62 a v neposlední ad  alžb tinky; h e 

však v jiných, jakými byly p ísné kontemplativní ády jako karmelitky či klarisky. Je tedy 

zcela z ejmé, že určité ádové komunity umožnily ad  žen p stovat na profesionální úrovni 

povolání, která by v život  ženy raného novov ku nebyla ve v tšin  p ípad  realizovatelná. 

Jako u všech ostatních ženských ád , bohoslužby v klášterním kostele a funkci 

zpov dníka vykonávali externí duchovní. Sestry si najímaly pomocné síly na hrubé práce, 

emeslníky na úpravu a rekonstrukce budov či mobiliá e a v rámci nemocniční péče 

zam stnávaly doktory a chirurgy. Klášterní záznamy v Praze i jinde však dokládají též činnost 

ádových chiruržek. 

Ke každému konventu s kostelem náležela budova špitálu a lékárna. Ošet ovatelské 

péči byly sm ovány veškeré další aktivity eholních dom , počínaje zahradou k p stování 

bylin a zeleniny, konče hudebním provozem, který z ejm  plnil nejenom funkci ušlechtilé 

rekreace a odreagování od náročné práce v nemocnici, ale i funkci reprezentace dané instituce 

v rámci získávání mecenáš  pot ebných k udržení provozu nemocnice i kláštera. 

 

 

1.3. Život ádové sestry 

Každodennost ádových sester byla určována zejména liturgií a denními modlitbami. 

Dále sestry vykonávaly své povolání, které zpravidla souviselo s provozem nemocnice a 

eholního domu. Alžb tinky tak provád ly svá povolání v administrativ , lékárn , nemocnici 

či místech spojených s provozem budovy, tedy fortna, sklep, refektá , kuchyn , zahrada, 

pohostinské pokoje či knihovna. 

Liturgický provoz určoval p ísnou strukturu jednotlivých dní v roce a jejich denních 

dob. Život ádové sestry v jakékoli funkci, ale i činnost sv tských osob, které m ly co 

dočin ní s klášterem, byly úzce vázané na tento systém.63   

                                                 
61 Králová 2014. 
62 Hurt 1974, s. 248-51. 
63 Satzungen 1725, s. 32-37. 
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Sestry skládaly t i ádové sliby, totiž p íslib chudoby, cudnosti a poslušnosti.64 P íslib 

chudoby zavazoval, že sestra nemá nic, k čemu by matka p edstavená nem la p ístup, včetn  

drobností, pen z, apod. Jediný p ípustný majetek sestry je hábit, cingulum, škapulí  a kabát 

pro sváteční p íležitosti.65 Každý dokument fundace, d dictví, pen z a renty ve prosp ch 

sestry v konventu mají být pod t emi zámky ve společné truhle, od které má klíče matka 

p edstavená, viká ka a prokurátorka, a když jsou sv eny prokurátorce peníze k jakémukoli 

účelu, zapíše se obnos spolu s datem transakce do knihy, která je spolu s majetkem v té samé 

truhle tak, aby matka p edstavená mohla každý m síc kontrolovat počty p íjm  a výdaj .66 

Regule vyslovují, že žádné sest e nemají pat it žádné knihy a z toho i vyplývá, že sestra 

nem la oficiální právo i na vlastnictví hudebního nástroje či hudebnin. Ty v p ípad  takového 

v na, p ipadly do inventá e k ru, nebo knihovny.67 

P íslib cudnosti pojednával klauzuru, prostý od v, omezený p ístup návšt v a pohyb 

mimo klášter, skromný charakter konverzace s osobami uvnit  i vn  kláštera.68 Bez v domí 

matky p edstavené nikdo nesm l navštívit, včetn  doktora, lazebníka a dalších. Pokud šlo o 

zdravotní problémy, dala sestra v d t matce p edstavené či ošet ovatelce nemocných. Pokud 

na p íklad cht la sestra napsat a odeslat dopis, musela požádat o svolení matku p edstavenou. 

P íslib poslušnosti byl sm ován v či vrchnosti, otev ené kritice a napravení.69 

Veškeré konání a rozhodování ádových sester vedlo vždy p es matku p edstavenou. 

 . . . Vstup do řádu, noviciát a profese 

Dívka, která vstoupila do ádu, nem la být mladší patnácti let a nesm la být již p ijata 

do jiného ádu. 70 Na jedné stran  by nem ly být p ijímány sestry nad určitý počet, doporučení 

pro rok 1725 bylo 14 chórových sester („schwartz-geweyhelte“ čili „Chorschwestern“) a 4 

laické sestry („Ley-Schwestern“), ale zárove  nebylo zakázáno p ijímat další, pokud to bylo 

nutné.  

                                                 
64 Tamtéž, s. 50. 
65 Tamtéž, s. 51. 
66 Tamtéž, s. 53. 
67 Toto je ilustrováno p íkladem „Knihy s Noti“, rukopisu ho ovického Jana Slavíka, který si s sebou vzala do 
kláštera jeho dcera Augustina, ádovým jménem Marie Agnes. V knize uvádí: „Žádost snážná gest od Slawjka, 
gestliby / někdy toho welka pot eba byla, aby pro / geho Familij tato kniha zapučená byla.“, obraceje se na 
instituci kláštera, které kniha po vstupu Augustiny do ádu p ipadla do vlastnictví. 
68 Satzungen 1725, s. 53. 
69 Tamtéž, s. 55. 
70 Tamtéž, s. 18. 
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P ed noviciátem trávila uchazečka rok v postulátu, ve kterém se p ipravovala na 

ádový život, vst ebávala ádové p edpisy a výklad regulí. Po tomto období vstoupila dívka 

ob adem obláčky do noviciátu. Novicky m la na starosti novicmistrová („Noviz-Meisterin“). 

S novickou by nem l mluvit nikdo bez p ítomnosti matky či mistryn . Novicka sm la mluvit 

s rodiči naposled o samot  p ed profesí, kdy mistrová mohla odejít, aby se s nimi novicka 

mohla osobn  v soukromí rozloučit. Na den obléknutí ádového roucha byla v konventu 

uspo ádána skromná hostina.71 Novicky k profesi p ipouští vrchnost, v p ípad  Prahy je touto 

vrchností arcibiskup.72 O p ijímání a zkouškách novicek sv dčí bohatý materiál v Archivu 

pražského arcibiskupství.73 Vstup do ádu byl aktem symbolické svatby, a proto byl i 

individuáln  slaven jako svatba se vším, co k takové svatb  pat í.74 Strukturu a pr b h ob adu 

tak, jak vypadal v polovin  18. století, dokumentují regule Ordnung der Einkleydung in dem 

Heil. Orden der Elisabethiner Closter-Frauen, vytišt né v Mnichov  roku 1755: 75 

Nev sta Kristova vstoupila dve mi klauzury do kostela, v levé ruce krucifix. Kn z, 

oblečený v pluviálu, jí vložil do pravé ruky zapálenou svíci. Nev sta poklekla, kn z jí 

požehnal a odvedl k hlavnímu oltá i. Po vykonané reverenci se nev sta odebrala na 

p ipravené místo a krucifix se svící odložila na stoličku. Mezitím kn z odložil pluviál, oblékl 

kasuli a zahájil mši. Po zakončení Creda odložil kn z kasuli, oblékl pluviál, posadil se na 

evangelijní stran  oltá e, p ičemž nev sta byla p ivedena k oltá i, držíc krucifix a svíci.76
 

PRIESTER: Tochter, was ist ihr begehren? 

BRAUT: Ich begehre Gottes Barmherzigkeit, die dritte Regel deß Heil. Seraphischen Vatters 

Francisci, die Gesellschafft der Geistlichen Frauen Elisabethinerinen, und den 

armen Krancken zu dienen. 

 

Kn z vyslovil napomenutí a vyložil p ísnost ádu. 

PRIESTER: Verharret sie und bleibet beständig in ihrem Vorhaben? 

BRAUT: Ja. 

                                                 
71 Satzungen 1725, s. 22. 
72 Tamtéž, s. 24. 
73 APA I, Alžb tinky, inv. č. 2264, 3491, 3703, 3719-3721. 
74 Deníkové záznamy saského diplomata Johanna Sebastiana Müllera popisují slavnost, se kterou členka císa ské 
rodiny vstupovala do kláštera, včetn  hudební produkce. Tato a další slavnosti okolnosti p ijímání dívek do ádu 
jsou popsány v Page 2014, s. 19 a dále. 
75 Einkleydungs- Und Professions-Ordnung Der Schwestern Deß Heiligen Elisabethiner-Ordens, Welche Unter 

der dritten Regel Deß Heiligen Seraphischen Vatters Francisci Mit den Gewöhnlichen drey Ordens-Gelübden 

verbunden, und unter der Clösterlichen Clausur Auß Christlicher Liebe denen armen Krancken außwarten, 
Thuille, München 1755, fol. A2-B2. 
76 Popis ob adu je autorovým volným p ekladem, zatímco p ímá eč je ponechána v originále tak, jak v prameni. 
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PRIESTER: Ist sie dann gantz entschlossen in di[e]sem Heil. Elisabethiner-Orden, unter der 

dritten Regel deß H. Seraphischen Vatters Francisci, in ewiger Keuschheit, Armuth, 

Clausur, und Außwartung der Krancken ihr Leben zu vollenden? 

BRAUT: Ja. 

PRIESTER: Will sie dem allhiesigen Hochwürdigen Fürsten und Bischoffen, als Ordinario, wie 

auch der Vorsteherin di[e]ses Closters, den gebührenden schuldigen Gehorsam 

leisten? 

BRAUT: Ja. 

PRIESTER: Ist sie nicht sonsten etwann mit einem strengern Gelübd verbunden? 

BRAUT: Nein. 

PRIESTER: Ist sie gezwungen in di[e]sen Heil. Orden zu gehen? 

BRAUT: Nein. 

PRIESTER: Ist sie bereit, alles, auch ihren selbst eigenen Willen, gäntzlich zu verlassen? 

BRAUT: Ja. 

PRIESTER: Und ich verheisse ihr, an statt Gottes, wann sie alles di[e]ses halten wird, das ewige 

Leben. 

UMSTEHENDE: Amen. 

 

Poté všichni poklekli a kn z začal zpívat antifonu Veni Sancte Spiritus, kterou pokračoval 

sbor. Mezitím byla nev sta p ivedena k oblékání roucha. Když sbor dokončil antifonu, vstal 

kn z, zpívaje: 
 

PRIESTER:  Emitte Spiritum tuum, et creabuntur. 

CHOR:  Et renovabis faciem Terrae. 

PRIESTER: Oremus. Omnipotens et misericors Deus, qui es fons luminis (…)  

Per Christum Dominum nostrum. 

CHOR: Amen. 

 

Kn z posv til ádové roucho a položil ho na st l vedle oltá e. 
 

PRIESTER:  Adjutorium nostrum in Nomine Domini. 

UMSTEHENDE:  Qui fecit Coelum et Terram. 

PRIESTER: Oremus. Domine Jesu Christe, qui tegumentum nostrae mortalitatis induere dignatus 

es, (…). Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

PRIESTER: Oremus. Visibilium et invisibilium Creator Deus (…).  

Per Christum Dominum nostrum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

PRIESTER: Oremus. Deus aeternorum donorum Promissor (…).  

Per Christum Dominum nostrum. 



26 
 

UMSTEHENDE: Amen. 

PRIESTER: Oremus. Domine Deus bonarum virtutum Doctor (…).  

Per Christum Dominum nostrum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

 

Poté p inesl kn z ádové roucho se sv cenou vodou a roucho pokropil. Odnesl je ke dve ím, 

kde nev sta, klečíc, očekávala obláčku. Oblékl jí roucho, opásal ji cingulem, podal jí 

škapulí  a plášť, ka: 
 

PRIESTER: Dominus custodiat introitum tuum, et exitum tuum, et hoc nunc et usque in saeculum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

PRIESTER: Oremus. Inclina Domine autem tuam ad preces nostras (…). Per Christum Dominum 

nostrum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

 

Kn z ust ihnul nev st  pramen vlas  a poprvé jí dal eholní od v a na hlavu bílý závoj. 

Když byla nev sta zcela oblečena, odebral se kn z op t k oltá i a nev sta jej následovala 

s krucifixem a ho ící svící. Poté, co vykonali náležitou reverenci, nev sta poklekla, a byla-li 

chórovou sestrou, začala zpívat antifonu Regnum Mundi, která byla hned nato celá 

dozpívána sborem. Pokud byla nev sta sestrou laickou, tak se tento zp v vynechal. Poté 

zpíval kn z s odpov ďmi sboru: 
 

PRIESTER:  Salvam fac Famulam tuam Domine. 

CHOR:  Deus meus sperantem in t. 

PRIESTER:  Mitte ei Domine auxilium de Sancto. 

CHOR:  Et de Sion tuere eam. 

PRIESTER:  Esto ei Domine Turris Fortitudinis. 

CHOR:  A Facie Inimici. 

PRIESTER:  Domine Exaudi orationem meam. 

CHOR:  Et clamor meus ad te veniat. 

PRIESTER:  Dominus vobiscum. 

CHOR:  Et cum Spiritu tuo. 

PRIESTER: Oremus. Deus amator castitatis et auctor (…). Qui vivis et regnas in saecula 

saeculorum. 

CHOR:  Amen. 

 

Poté posadil kn z nev st  na hlavu v nec, ka: 
 

PRIESTER: So du di[e]sem Stand gemäß, und deinem Versprechen nachleben wirst, so wirst du 
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bekommen die Cron der ewigen Glory, welche durch di[e]sen Krantz vorbedeutet 

wird. 

UMSTEHENDE: Amen 

 

Kn z dal nev st  nové jméno a všichni pokleknouce, p ijali požehnání. 
 

PRIESTER: Benedicamus Domino. 

UMSTEHENDE: Deo gratias. 

PRIESTER: Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos, et 

maneat semper. 

UMSTEHENDE: Amen. 

 

Po požehnání se odebrala nev sta na své p vodní místo. Kn z odložil pluviál, oblékl si 

kasuli a pokračoval mši svatou. Nev sta se odebrala ke svatému p ijímání. Po mši bylo 

zpíváno Te Deum Laudamus. Po verši „Salvum fac populum“ byla nev sta odvedena 

k oltá i s krucifixem v levé a svící v pravé ruce, a po náležité reverenci odvedena do 

klauzury. Kn z se navrátil k oltá i a po ukončeném hymnu zpíval: 
 

PRIESTER:  Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. 

CHOR:  Laudemus et suprexaltemus eum in saecula. 

PRIESTER:  Domine exaudi orationem meam. 

CHOR:  Et clamor meus ad te veniat. 

PRIESTER:  Dominus vobiscum. 

CHOR:  Et cum Spiritu tuo. 

PRIESTER: Oremus. Deus cujus misericordiae non est numerus et bonitatis infinitus est 

thesaurus (…).  

Per Christum Dominum nostrum. 

CHOR:  Amen. 

PRIESTER:  Divinum auxilium maneat semper nobiscum. 

CHOR:  Amen. 

(Konec ob adu.) 

 

V podobném duchu se nesl i ob ad profese: 77 První část ob adu profese je totožná 

s ob adem obláčky: Nev sta vstoupila do kostela se svící a krucifixem. Kn z po úvodním 

rituálu odložil pluviál, oblékl kasuli a zahájil mši. Totožný je též ob adný rozhovor mezi 

kn zem a nev stou po zakončení Creda, s výjimkou otázek: 

                                                 
77 Ordnung der Profession in dem Heil. Orden der Elisabethiner Closter-Frauen, unter der Dritten Regel deß 

Heil. Seraphinischen Vatters Francisci, Ordnung 1755, fol. B3 a dále. 
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PRIESTER: Ist sie gezwungen in di[e]sen Heil. Orden Profession zu machen?  

BRAUT: Nein. 

PRIESTER: Ist sie bereit, alles, auch ihren selbst eigenen Willen, gäntzlich zu verlassen? 

BRAUT: Ja. 

PRIESTER: Deus quod caepit in te perficiat!  

UMSTEHENDE Amen. 

Po pokleknutí a zp vu antifony Veni Sancte Spiritus tak, jak tomu bylo v ob adu obláčky, 

pokračoval ob ad následovn :  
 

PRIESTER:  Emitte Spiritum tuum, et creabuntur. 

CHOR:  Et renovabis faciem Terrae. 

PRIESTER: Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus (…)  

Per Christum Dominum nostrum. 

CHOR: Amen. 

 

Poté podal kn z nev st  do pravé ruky ho ící svíci, ka: 
 

PRIESTER: Dominus noster Jesus Christus, qui est Lux Mundi, et lumen indeficens (…). 

Qui vivit et regnat in saecula seculorum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

PRIESTER:  Salvam fac Famulam tuam Domine. 

CHOR:  Deus meus sperantem in t. 

PRIESTER:  Mitte ei Domine auxilium de Sancto. 

CHOR:  Et de Sion tuere eam. 

PRIESTER:  Esto ei Domine Turris Fortitudinis. 

CHOR:  A facie inimici. 

PRIESTER:  Domine Exaudi orationem meam. 

CHOR:  Et clamor meus ad te veniat. 

PRIESTER:  Dominus vobiscum. 

CHOR:  Et cum Spiritu tuo. 

PRIESTER: Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, immensam clementiam tuam suppliciter 

imploramus (…). Per Christum Dominum nostrum. 

CHOR:  Amen. 
 

Poté kn z pokleknul spolu s ostatními, ka: 
 

PRIESTER: Suscipiamus Domine misericordiam tua. 

UMSTEHENDE: In medio Templi tui. 
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Na to vzal kn z misál a začal se modlit Litanii ke všem svatým a všichni ostatní mu 

odpovídali. Po zakončení litanie kn z vstal, podal nev st  do levé ruky krucifix, ka: 
 

PRIESTER: Domine Jesu Christe, Lux vera, quae illuminas omnem hominem venientem in huc 

mundum (…). 

Per te Jesu Christe Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in 

saecula seculorum. 

Kn z poté posv til prsten, ka: 
PRIESTER: Creator et conservator Generis humani, dator gratiae spiritualis, aeterne Deus 

transmitte Spiritum Sanctum super hunc annulum, et qui tibi desponsasti Sponsam 

novam in misericordia et miserationibus (…).  

Per Christum Dominum nostrum. 

UMSTEHENDE: Amen. 
 

Poté kn z pokropil prsten sv cenou vodou a obkou il kadidlem. Mezitím nev sta odložila 

svíci a podala kn zi pravou ruku. Kn z jí na čtvrtý prst navléknul prsten a ekl: 
 

PRIESTER: Ver Annulo suo subarrhavit te Dominus tuus Jesus Christus. 

UMSTEHENDE: Et tanquam Sponsam decoravit te corona. 

 

Nev sta znovu uchopila svíci. Kn z začal zpívat a chór mu odpovídal: 
 

PRIESTER:  Salvam fac Famulam tuam Domine. 

CHOR:  Deus meus sperantem in t. 

PRIESTER:  Mitte ei Domine auxilium de Sancto. 

CHOR:  Et de Sion tuere eam. 

PRIESTER:  Esto ei Domine Turris Fortitudinis. 

CHOR:  A Facie Inimici. 

PRIESTER:  Domine Exaudi orationem meam. 

CHOR:  Et clamor meus ad te veniat. 

PRIESTER:  Dominus vobiscum. 

CHOR:  Et cum Spiritu tuo. 

PRIESTER: Oremus. Domine Jesu Christe, qui ex seminator casti consilii, flos campi, et lilium 

convalium (…). Per to Jesu Christe Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu Sancto 

vivis et regnas in saecula saeculorum. 

CHOR:  Amen. 

PRIESTER: Oremus. Deus Innocentiae restitutor, dirige con hujus Famuale tuae (…). 

Per Christum Dominum nostrum. 

UMSTEHENDE: Amen 
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Nev sta odložila svíci a krucifix, do pravé ruky vzala list papíru, na kterém byla napsaná 

její profese. Dva prsty pravé ruky položila na evangelium v misálu a rozvážn  četla svou 

profesi. Políbila evangelium a odevzdala list s profesí kn zi. 
 

PRIESTER: Und ich verheisse ihr an Gottes statt, wann sie di[e]ses alles halten wird, das ewige 

Leben. 

UMSTEHENDE: Amen. 

Pokud šlo o chórovou sestru, odložila bílý závoj s v nečkem. Kn z posv til černý závoj se 

slovy: 

PRIESTER: Hoc velu Spiritus Sancti gratia consecretur ut illud digne ferenti salus animae 

conferatur. Visibilium et invisibilium Creator Deus (…). 

Per Christum Dominum nostrum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

 

Kn z pokropil závoj sv cenou vodou a obkou il kadidlem a posadil ho nev st  na hlavu: 
 

PRIESTER: Dominus noster Jesus Christus sit animae in umbraculum et refrigerium, ut nulla 

nociva tibi nocere valeant. Per eundem Christum Dominum nostrum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

 

Poté co byl nev stin závoj upraven, posadil kn z na hlavu nev sty zelený v nec. Pokud šlo 

o sestru laickou, nebyl jí odejmut bílý závoj a žádný jiný pak nebyl vysv cen. Místo 

zeleného, jí posadil kn z na hlavu v nec bílý. 

 

PRIESTER: Da quaesumus Omnipotens Deus, ut haec Famula tua, quae pro spe aeterne 

retributionis tibi desiderat consecrari, (…). Per Christum Dominum nostrum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

 

Poté kn z zpíval a sbor odpovídal: 

PRIESTER:  Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis. 

CHOR:  A Templo Sancto tuo, quod est in Jerusalem. 

PRIESTER:  Convertere Domine usquequo. 

CHOR:  Et deprecabilis esto super Famulam tuam. 

PRIESTER:  Dominus vobiscum. 

CHOR:  Et cum Spiritu tuo. 

PRIESTER: Oremus. Deus qui hanc Famulam tua a saeculi vanitatibus conversam ad supernae 

vocationis amore accendis (…). 

Per Christum Dominum nostrum. 

CHOR: Amen. 
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Byla-li nev sta chórovou sestrou, začala zpívat antifonu Regnum Mundi, kterou hned nato 

celou zazpíval sbor. Pokud ale nev sta byla sestrou laickou, tak antifonu vynechala. Poté 

kn z vložil nev st  do ruky svíci a krucifix, ka: 

 

PRIESTER: Dominus custodiat introitum tuum, et exitum tuum, et hoc nunc et usque in saeculum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

PRIESTER: Oremus. Famulam tuam Domine Jesu Christe muniat S. Crucis et pietatis tuae 

auxilium (…). Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

PRIESTER: Oremus. Inclina Domine autem tuam ad preces nostras (…).  

Per Christum Dominum nostrum. 

UMSTEHENDE: Amen. 

 

Zde všichni poklekli k modlitb : 
 

PRIESTER: Benedicamus Domino. 

UMSTEHENDE: Deo gratias. 

PRIESTER: Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat 

super vos, et maneat semper. 

UMSTEHENDE: Amen. 

 

Po požehnání se odebrala nev sta na své p vodní místo. Kn z odložil pluviál, oblékl si kasuli 

a pokračoval mši svatou. Nev sta šla ke svatému p ijímání a po mši bylo zpíváno Te Deum 

Laudamus. Konec ob adu byl zcela totožný s ob adem obláčky. 

Sestry po padesáti letech služby vykonávaly takzvanou „druhou profesi“. Ob ad m l 

až na detaily totožnou strukturu s ob adem „první profese“ a jeho součástí bylo (stejn  jako u 

ob adu obláčky a profese první) slavnostní figurální zpracování mešního propria, ordinaria, 

Veni Sancte Spiritus či Te Deum. Součástí výročních oslav obzvlášt  významných osobností 

provedení, bylo zárove  provedení gratulačních kantát, o jejichž produkci máme prameny též 

v Praze.78 

Slavnostní kázání obláček, profesí i druhých profesí dokládají tisky Strahovské 

knihovny. Ani v jednom p ípad  nezmi ují zvláštní hudební produkce typu gratulačních 

kantát, a to ani v p ípad , že se hudba dochovala v klášterní sbírce, nebo známe tuto informaci 

z jiných pramen .79 

                                                 
78 O Operettu viz níže. Taktéž viz Michl 2016. 
79 Michael KRAMMER: Rede von dem himmlischen Segen über das dreyfache Opfer der geistlichen 

Ordensgelübde da die hochwürdige ... Frau Maria Deodata a Praesentatione B. V. Mariae des Ordens der heil. 

http://knihovna.strahovskyklaster.cz/l.dll?h%7EA=Krammer,%20Michael%20S.J.,%201726%961778?
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. . . Klauzura a kontakt se světským prostředím 

Podle buly Lva X. nebyly eholnice t etího ádu ze začátku svázané klauzurou.80 Papež 

Pius V. roku 1569 obnovil na ízení papeže Bonifáce VIII. a Tridentského koncilu z roku 1566 

a utvrdil, že eholnice, i ty t etího ádu po profesi, mají z stati pod klauzurou. Totéž bylo 

potvrzeno eho em XIII. v roce 1572.81 Když byl konstituován ád alžb tinek, týkalo se ho 

toto na ízení též, stejn  jako všech ostatních terciárních ád . 

Klauzurou se podle ádových regulí míní, že sestry nesmí p ekročit hranice svého 

pozemku či bránu kláštera, ani vpustit lidi mimo klášter bez povolení vrchnosti.82 

Zpov dníkovi je povoleno vstoupit do místnosti nemocných (Krancken-Zimmer), navšt vovat 

jak sestry, tak nemocné, stejn  tak doktorovi a lazebníkovi.83 Jejich návšt vu musí ovšem 

doprovázet matka p edstavená či jiná sestra, a stejn  tak je i vyprovodit ven. Pokud p ijdou 

emeslníci k nutným pracím v klášte e, pov í Matka dv  sestry, aby dohlédly na to, že se 

budou chovat slušn , a nechodili jinam, než kam mají. 

Sestry, které nejsou pov eny k péči o nemocné či jinou práci mimo klauzuru, nesmí 

bez svolení matky jít ani do nemocnice (Krancken-Hauss), ani jiné vn jší části kláštera a mají 

se po celou dobu sv tskému vyhýbat. Hovorna (das ordinari Orth) určená k rozmluv  

s vn jšími lidmi má být za m íží, a když je tam sestra zavolaná, nesmí tam jít bez svolení 

matky či bez doprovodu jiné sestry, která smí slyšet a vid t vše, co se zde d je. Samotná smí 

sestra rozmlouvat pouze se zpov dníkem, a jak ukládá Tridentský koncil, mají sestry sv j 

zkušební rok strávit v klauzu e.84 

Součástí josefínských reforem církve se stalo i uvoln ní p ísnosti klauzury v t ch 

klášterních společenstvech, které p ežily státní restrikce. Toto uvoln ní, týkající se pohybu 

                                                                                                                                                         
Elisabeth unter der dritten Regel des seraphischen Vaters Francisci ... Oberinn, nach glücklich hinterlegten 

funfzig Jahren von der ersten feyerlichen Ordensprofession die zweyte ablegte. Vorgetragen von Michael 
Krammer. Prag bey Felician Mangold und Sohn 1776; Strahov sig. HC I 23/54. Joannes Frick: Anrede da die 

hoch und wohlgeborene Fräule Maria Anna Gräfin von Pötting, bey denen geistlichen Jungfrauen 

Elisabethinerinnen ... auf der Neu-Stadt Prag ... angekleidet worden. Prag: gedr. bey Joachim Kamenitzky, 
[1728]; Strahov sig. BU II 135/20, BQ II 163/13. Týž: Anrede als (...) Mariana Josepha, Gräfin von Preysing in 

Moss bey (...) geistlichen Closter-Jungfrauen Elisabethinerinnen (...) angekleydet worden. Gedruckt im 
Königshoff bey Mathias Höger, Prag 1735; Strahov sig. HK VIII 3/10. 
80 Satzungen 1725, s. 65. 
81 Tamtéž, fol. 5. 
82 Tamtéž, s. 57. 
83 Tamtéž, s. 58. 
84 Tamtéž, s. 59. 
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sester mimo klášter či vstupu osob mimo komunitu dovnit  klauzury, se udrželo hluboko do 

druhé poloviny 19. století, dokud nebývalo reformováno op t do p vodní podoby.85 

ádový d m se d lil na kostel, klášter s klauzurou a nemocnici. Klauzura neplatila v 

nemocnici, ve ejné části kostela a v hovorn . V hovorn  sm la sestra hovo it se svou 

návšt vou po svolení matky a pouze v p ítomnosti další sestry. Hovorna byla nez ídka i 

místem ve ejných hudebních produkcí, zejména v p ípad  návšt v stran dobrodinc  a 

sp ízn né šlechty. 

Ve víde ských klášterech byly součástí konventní tradice ob adné návšt vy 

p íbuzných z vyšších společenských vrstev, nebo dobrodinc  kláštera. Ve Vídni druhé dekády 

18. století navšt vovaly klášter a nemocnici sv. Alžb ty členky císa ské rodiny Eleonora 

Magdalena či Amalie Wilhelmine a její dcery.86 Takovéto návšt vy byly zastoupeny u jiných 

ád  daleko více (zejména voršilek a klarisek) vzhledem k donátor m či p íbuzenským 

vztah m v adách ádových sester.  

Klauzura zásadn  ovliv ovala charakter hudebního provozu, jak je patrno z  prost edí 

víde ských ženských klášter . ada k r  zde byla rozd lena na nižší „Musikchor“ a vyšší 

„Bettchor“, aby z staly sestry odd leny od sv tských hudebník .87 Bylo-li zapot ebí, ešily se 

zp vní basové party adou výjimek či zapojením duchovních kn ží do hudební produkce.88 

Z pramen  ale vyplývá, že b žným ešením zp vu basových part  uvnit  klauzury byly 

basistky, nejslavn ji doložené v prost edí klášter  a charitativních ústav  v Itálii, ale i Vídni a 

Praze.89 

 . . . Práva a povinnosti řádové sestry 

Členka společenství m la krom  své ádové funkce povinnost účastnit se liturgie, ať 

už mlčky, čtením či zp vem. Okrajové poznámky regulí k chování sester zmi ují, že sestra 

nesmí tančit a hrát, či nahlas si prozp vovat.90 M la každý m síc právo na t ídenní 

dovolenou.91 Kapitola čtvrtá o zpov di a p ijímání ukládá svátky, na které je nutné se 

                                                 
85 Lenz-Post ihač 1922, s. 14-15. 
86 Page 2014, s. 8. 
87 Tamtéž, s. 12-13. 
88 Tamtéž, s. 81. 
89 Viz níže. 
90 Satzungen, fol. 5. 
91 Tamtéž, s. 29. 
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vyzpovídat. V den svatého p ijímání by nem ly být sestry vid ny p íliš u okna hovorny 

(„Red-Fenster“), či se sv tskými osobami mluvit déle, než p l hodiny.  

Pátá kapitola ádových regulí ukládá sestrám v určitou dobu na určitém míst  mlčet.92 

„Silentium“ se drží od osmé hodiny večerní do šesté hodiny ranní, o svátcích a ned lích, 

dokud se nezpívá nóna. Mlčet se musí p i konventní mši a v denní doby, kdy se společenstvo 

zpovídá či u stolu p i jídle. Silentium se vždy drží v chóru, kostele a dormitá i, u ohn , 

pracovnách, p i modlitb  či čtení žalm , litanií, r žence. Když jeden p ece jen musí hovo it, 

ať se pak stane potichu a stručn . 

Regule podrobn  popisují pravidla stravování, p stu a pokání; r zné druhy viny podle 

t žkosti a tresty, které po jejich zjišt ní následují.93 Tyto informace však mají s hudbou 

souvislost zcela minimální. 

 

1.3.4. Rekreace 

V duchovních eholích všeobecn  byla udržována ušlechtilá rekreace, mezi které m la 

své místo i hudba. Michaela Freemanová dokazuje na p íkladu milosrdných brat í, že členové 

ádu studovali krom  medicíny též hudbu, coby duševní odpočinek oproti t žké práci 

v nemocnici.94 Alžb tinky jsou sice v regulích povzbuzovány k ručním pracím, jako je šití, 

pletení nebo p edení a o hudebních aktivitách regule i jiné písemné prameny mlčí, zato však 

máme uvnit  klášter  v pr b hu 18. a 19. století doloženou existenci hudebních nástroj , jako 

jsou harfy, loutny a klávesové nástroje, které s nejv tší pravd podobností nebyly b žn  

používány pro hudbu liturgickou.95 Model hudební rekreace je doložen na dostatečném 

množství p íklad  v jiných ádových domech po celé Evrop , ať už jde o ženské či mužské 

ehole. 

 

                                                 
92 Tamtéž, s. 43. 
93 Tamtéž, s. 70-77. 
94 Johanes de Deo SOBEL: Dějiny a slavnostní spis rakousko české ádové provincie Milosrdných Brat í : Ke 
slavnosti ve dnech 28., 29. a 30 srpna konaného vysvěcení nemocnice mate ského domu ve Valčicích v Dolních 
Rakousích, Munificencí Jeho Jasnosti knížete Jana I. z Liechtenštejna a na Liechtenšteině nově vystavěné, Víde  
1892, s. 90. Cit. v Freemanová 1997, s. 3. 
95 Viz níže v kapitole Instrumentá . 
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1.4. Hierarchie a personální obsazení kláštera 

 

Personální obsazení kláštera m lo svoji hierarchii a každá ze sester v konventu m la 

jednu či více povinností v rámci ádového domu.96 Pravomoci a povinnosti ady t chto funkcí 

lze poznat zejména v ádových regulích.  Mezi funkcemi je popsána matka p edstavená, 

viká ka, sekretá ka, kostelnice, vychovatelka čili novicmistrová, prokurátorka, vrátná, 

ošet ovatelka, zvonička čili vyzván čka, lékárnice, sklepmistryn , sestra starající se o ošacení, 

kucha ka, správkyn  refektá e a zahradnice. V Pražských archivech máme dochované 

seznamy sester z let 1758-1832, které dopl ují personální funkce, které v regulích nenajdeme: 

chiruržka, pop . asistentka chirurga, pradlena, krejčová, peka ka, knihovnice a zejména 

hudební funkce: editelka k ru, varhanice a hudebnice.97 

Dává smysl, že hudebního provozu se aktivn  účastnily ty i osobnosti, které zastávaly 

jiný ú ad, než ten hudební. Nebylo výjimkou, že hudebn  aktivní byly i matky p edstavené, 

sekretá ky, kostelnice či portýrky, a proto není zcela nadbytečné osv tlit, jak vypadala nápl  

poslání jednotlivých ú ad  tak, jak jsou vykresleny v ádových regulích. 

Matka p edstavená (Mater antistita, Oberin, Würdige Mutter) zpravidla rozhodovala 

o všem, co se v klášte e a nemocnici d lo. Součástí t chto povinností bylo i rozhodování o 

p ijímání objednávek všech služeb pro klášter, nákupu jakéhokoli zboží a p edm t , matka 

povolovala též návšt vy, které p išly za sestrami, stejn  jako ud lovala povolení pro vzdálení 

se z klauzury v naléhavých p ípadech.98 Všechny sestry podléhaly jí a nebyly povinny provést 

p íkaz kohokoli jiného, nesvolila-li k tomu matka p edstavená.99 Zárove  si m la sob  matka 

zvolit dv  tajemnice („Discretinen“), které spolu s viká kou byly jejími poradkyn mi.100  

 
„Na velký svátek vede matka Officium, jí v refektá i a spí v dormitá i, bez rady 
s viká kou a prokurátorkou by nem la žádné zboží kupovat či prodávat, nebo cokoli 
dalšího d ležitého podnikat. U duchovního otce se má o radu starat, má se každý 
m síc se svými tajemnicemi radit, zdali není t eba n co ve společenství vylepšit.“ 101  

 

                                                 
96 „Aemter-Ordnung“ Po ádek ú ad  sester sv. Alžb ty t etího ádu sv. Františka (…) tj. Poučení jak takové 
ú ady domu dob e a správn  z ízeny jsou.“ Viz Satzungen 1725, s. 80n. 
97 Viz níže v kapitole Personální obsazení pražského konventu. 
98 Satzungen 1725, s. 80. 
99 Nap . v kapitole o povinnostech lékárnice je uvedeno, že lékárnice není povinna se ídit pot ebami léka e, ale 
matky p edstavené, obzvlášt  pokud jde o obstarávání medikament  mimo budovu kláštera. Viz Satzungen 
1725, s. 100. 
100 Satzungen 1725, s. 84. 
101 Tamtéž, s. 82. 
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Matka tedy osobn  rozhodovala i o zvláštních hudebních událostech, schvalovala výdaje na 

nákup a opravy hudebních nástroj , najímání externích hudebník  či po izování hudebnin, 

neboť vše v klášte e bylo vázáno jejím svolením. 

Viká ka byla v hierarchii pravomocí konventu druhou ádovou sestrou po matce 

p edstavené. Byla-li matka p edstavná na cestách, viká ka jí v domácím klášte e zastupovala. 

Viká ka m la mimo jiné na starosti klášterní knihovnu, ze které sm la po svolení Matky 

p jčovat sestrám knihy.102 Viká ka hlídala, aby v klášte e byl udržován po ádek (smí 

navšt vovat cely sester kdykoliv uzná za vhodné), dodržováno silentium, být stále sestrám i 

matce k dispozici, bez ohledu na denní doby. Když zjistí nedostatek, zpraví matku 

p edstavenou, která sama rozhodne o náprav . Pokud matka není p ítomna na nejv tší svátky, 

drží viká ka „officium“ místo ní.103 

Sekretá ka („Secretärin“) dávala pozor na výdaje a sledovala majetek kláštera. Radila 

matce p edstavené, co po ídit a starala se o to, aby všechny pot ebné v ci byly po ízeny včas. 

Spravovala účty, vedla ú ední knihy a každý rok m la za povinnost sestavovat p ehled p íjm  

a výdaj  za uplynulý rok. 

Prokurátorka104 („Procuratorin“) se společn  s matkou starala o p íjmy konventu. 

Vše nechávala potvrzovat od matky, jako stvrzenky, kvitance a výdaje. Cokoli se utratilo, 

zapsala do účetních knih. Zaopat ovala hmotné pot eby nemocnice. Kdykoliv to bylo pot eba, 

včas informovala Matku. Stejn  tak jednou v roce vydala Inventarium ke kontrole, aby byla 

visitace ádn  zpravena o všech náležitostech týkající se financí.105 

Novicmistrová106 („Novizin-Meisterin“) m la na starosti výchovu novicek. 

P ipravovala dívky na život v eholním rouchu, seznamovala je s pravidly, chodem a 

posláním ádu, učila je disciplín , ve které jim m la být tím nejlepším p íkladem.107 

D ležitým ú adem byla funkce portýrky („Pfortnerin“), která pečovala o klíče celého 

eholního domu. St ežila bránu a uvád la p íchozí do hovorny. Tuto místnost m la udržovat 

v po ádku a čistot . Zárove  p ijímala poštu a veškeré dary a zásilky, které byly k fortn  

doručeny; ty potom odevzdávala matce p edstavené. Ke konci každého dne, než odešla 

odpočinout, odevzdala klíče Matce. Stejn  jako i v jiných institucích podobného typu, byly 

                                                 
102 Tamtéž, s. 83-84. 
103 Tamtéž, s. 84 
104 Tamtéž s. 87. 
105 Tamtéž s. 88. 
106 Tamtéž s. 85-86. 
107 Tamtéž s. 88. 
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v jedné z klášterních bran trhány za poplatek zuby a provád na ošet ení lehkých zran ní.108 

Tento p íjem m l pak zvláštní kolonku v nemocničních účtech. 

S hudebnicemi se zejména setkáváme p i ú adu kostelnice („Sacristanerin“).109 Ta 

m la v opatrování kalich, kostelní klenoty, relikvie, mešní roucha a kostelní textilie. 

Udržovala v čistot  oltá e i celý kostel a sakristii. Minimáln  jednou do roka nechala zdi a 

klenby kostela vyt ít. Dohlížela na náležitosti k bohoslužb , zejména hostie, mešní víno, 

sv cenou vodu, osv tlení tak, aby vše bylo p ed ob adem na správném míst . Byl to práv  

ú ad kostelnice, který byl nejčast ji zastoupen hudebn  vzd lanými sestrami, ať už sestry 

v klášte e vykonávaly povolání hudebnice, kapelnice či varhanice paraleln  s tímto, nebo 

následn  po tomto povolání. 

Ú ad vyzváněčky („Auffweckerin“) byl funkcí fluktuující. Po každých osmi dnech 

p edala matka p edstavená tento ú ad jiné sest e, která byla povinna svým družkám znamení 

spojené s denními dobami kláštera, aby chodily ve správný čas do chóru a k modlitb . 

Vstávala p l hodiny p ed ostatními a zvonila ke všem mším a prom ování, ve 4 hodiny ráno 

k jit ní, v 8 hodin k tercii, sext  a konventuální mši, v 15 hodin k nešporám a o postu 

v 16 hodin ke kompletá i, večer dává znamení k mlčení, ráno k práci, polední zvon ní, a večer 

vyzvání Ave Maria. 110 

Regule popisují i adu dalších povolání, jakými jsou ošet ovatelka nemocných,111 ú ad 

sester, které se starají o šaty a ln né roucho,112 správkyn  refektá e,113 sklepmistrové,114 

kucha ky čili kuchy ské mistrové,115 lékárnice a 116 zahradnice.117 Hudební povolání (vyjma 

funkce zvoničky) zde však zastoupena nejsou, p estože se b žn  objevují v seznamech sester, 

a to p inejmenším do 1. poloviny 19. století. 

Post editelky kůru („Regentrix Chori, Chor-Praefectin, Regens-Chorin, Chor-

Regentin“) byl v pr b hu 18. století samostatnou funkcí, kterou vykonávala jedna pov ená 

osoba. Sestra v této funkci obhospoda ovala klášterní k r stejným zp sobem, jako editelé 

jiných, farních či klášterních k r . Byla tedy správkyní hudebního fondu, který rozši ovala 

                                                 
108 Schaeffner 1845, s. 60. 
109 Tamtéž s. 90. 
110 Tamtéž s. 91. 
111 Tamtéž s. 93. 
112 Tamtéž s. 95. 
113 Tamtéž s. 96. 
114 Tamtéž s. 98. 
115 Tamtéž s. 99-100. 
116 Tamtéž s. 100. 
117 Tamtéž s. 101-102. 
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vlastní opisovačskou činností, vlastními kompozicemi, najímala sv tské opisovače či 

zam stnávala podobnou činností sestry z vlastní komunity. Zárove  byla zodpov dná za 

produkce figurální hudby doprovázející liturgii v kostele a sama byla schopná hrát na varhany 

a jiné nástroje. V pr b hu 19. století se postupn  setkáváme spíše se správkyn mi k ru, než 

chorregentkami. Funkce editele k ru se p esouvá do kompetence sv tských kapelník , kte í 

byli klášterem placeni k pravidelným produkcím, a to s veškerou zodpov dností s nimi 

spojenou. 

Nejednou se v soupisech sester setkáváme s pomocnicí editelky kůru („Regenschori 

Adjunctin, Chor-Adjunctin, Adjunctin bey Music“), která své nad ízené pomáhala ve výše 

vypsaných povinnostech a ve které si nejednou editelka vychovávala svojí následovnici. 

Mezi ádovými sestrami se pravideln  vyskytuje ú ad varhanice („Organistin“). Ta 

doprovázela liturgii a figurální hudbu v kostele, pod ízená editelce k ru. Nez ídka ze 

záznam  vyplývá, že pomocnice editelky k ru byla zárove  varhanicí. 

P ed rokem 1784 jsou v seznamech sester p ítomny též blíže nespecifikované 

hudebnice („Musicantin, bey Music“). Ať už se jednalo o instrumentalistky či p vkyn , není 

zatím jasné, jak ke svému vzd lání p icházely, kdo je zp vu a h e na hudební nástroje učil a 

nakolik intenzivní byla jejich funkce v klášterní komunit  spolu s jinými povinnostmi, které 

jim v klášte e náležely.  

Lze se domnívat, že na základ  eholních regulí m ly evropské konventy alžb tinek 

podobné p edpoklady pro hudební provoz. P esto, že hudba plnila v žeb íčku činnosti ádu 

druho adou úlohu, m la v provozu kláštera pevné místo, ať už se prolínala do každodennosti, 

liturgie nebo poslání jednotlivých osob v ádovém společenství. P estože výzkum hudby v 

ádu alžb tinek je prozatím v úplných počátcích, je již nyní jisté, že jednotlivé domy se od 

sebe svoji hudební kulturou více či mén  lišily. Odlišnosti byly dané regionálními kulturními 

zvyklostmi, geografickou polohou či politickou situací, liturgií charakteristickou pro určité 

místo a dobu, individuálními osobnostmi, které hudební kulturu tvo ily. 
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2. Pražský konvent alžbětinek  

2.1. Vznik a vývoj ádového domu s nemocnicí 

Nové M sto bylo v první polovin  18. století oblastí stále ješt  zdaleka nezastav nou, 

a tím se stávalo vhodným prostorem pro zakládání církevních dom  v tšiny nov  p išedších 

ád .118 Již p ed p íchodem alžb tinek se v ulici Na Slupi nacházel charitativní ústav s kaplí 

P. Marie Bolestné, pečující o zestárlé kn ze. Ústav byl založen v zahrad  s letohrádkem 

sv tícího biskupa Jana Ignáce Dlouhoveského, sousedící klášteru servit  s kostelem P. Marie 

na Trávníčku. Biskup kapli s domem sám vysv til 22. června 1681.119 Když už tento d m po 

čase nestačil, koupil arcibiskup Jan Josef Breuner pozemek Talmberkovského domu 

s rozsáhlou zahradou a založil ústav nový s kostelem sv. Karla Boromejského.120 D m na 

Slupi byl roku 1705 v nován trinitá m, kte í zde však pobyli pouze t i roky, než se 

p est hovali do nového kláštera Nejsv. Trojice ve Spálené ulici.121 Poté se stal pozemek 

majetkem sousedících servit .  

Počátek ádu alžb tinek v Českých zemích se obvykle datuje rokem 1709, kdy se 

Karolina Justina hrab nka z Schönkirchen rozhodla p ivést alžb tinky do Prahy poté, co se 

s jejich činností seznámila ve Vídni. V novala ádu 15 000 zlatých a zasadila se o praktické 

ešení prvních krok  celého zám ru. 

Dne 6. ledna 1719 p icestovaly z Vídn  do Prahy první dv  sestry M. Angelina roz. 

Nehr a M. Johanna roz. Vogelmeier. O první nemocnou se začaly starat 6. listopadu 1720.122 

Hrab nka Schönkirchová spolu s dalšími šesti šlechtičnami123 složila fundaci 24 000 zlatých, 

ze které mohly vyžít čty i ádové sestry. Ty pobývaly nejprve v n kolika šlechtických domech 

a ošet ovaly šest nemocných.124 Dne 26. ledna 1722 koupily šlechtičny se svolením císa e 

Karla VI. od servit  d m, vinici a kapli P. Marie Bolestné za 6000 zlatých „…k v tší sláv  

Boží a k rozmnožení lásky k bližnímu, (…) aby chudé nemocné ženského pohlaví, zvlášt  ty 

ode všech opušt né, náležitého ošet ení tu došly a na spáse své zkázy nevzaly“.125 Dne 

                                                 
118 Bastl 1998, s. 205n. 
119 Ekert II, s. 229. 
120 Dnešní kostel sv. Cyrila a Metod je s p ilehlými budovami Pražské techniky. 
121 Ekert II, s. 230. 
122 Schaeffner 1845, s. 17. 
123 Leopoldina Pöttingová, Markéta Waldsteinová roz. Černínová, a další. 
124 Ekert II, s. 230. 
125 Šámal 1941, s. 5. 
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17. kv tna 1722 byla zvolena matkou p edstavenou M. Angelina a jmenovaná do svého ú adu 

arcibiskupem Khuenburgem, který téhož dne posv til koupený d m a kostel se h bitovem „za 

velké účasti lidu a dobrodinek.“ 126 

Nová stavební činnost se rozmohla roku 1724, kdy byl 21. února položen základní 

kámen „dolní“ budovy konventu. Dne 26. června byla stržena stará gotická kaple a 

1. července započata stavba nového kostela na základ  daru 4000 zlatých od hrab nky Marie 

Markéty Waldsteinové, rozené Černínové z Chudenic. Slavnostního zapušt ní základního 

kamene za hlavním oltá em se účastnil na p íklad stavitel Kilian Dienzenhofer,127 hrab nka 

Thunová, hrab nka Waldsteinová, p edstavený kláštera servit  P. Angelicus Miller a další.128 

Na podzim následujícího roku byl kostel dostav n a 25. listopadu 1725 vysv cen 

biskupem Danielem Mayerem, včetn  t í vnit ních oltá . Poprvé zde zazn ly nové zvony. 

Základní kámen klášterní budovy položil generální viká  servit  P. Vilém 18. dubna 1726.129 

V období dostavby Dienzenhoferovy budovy byly výjimečn  zkráceny čekací doby 

k p ijetí sester do ádu, aby bylo k dispozici co nejvíce nápomocných rukou pro ošet ování 

nemocných ale i další pot ebné práce.130 P i této p íležitosti byl u knihtiska e K. J. Hraby 

vytišt n náklad ádových regulí.131 Hrab nka Waldsteinová taktéž zajistila fundaci, která 

zabezpečovala činnost dvanácti sester v konventu.132 

Základní kámen k nemocnici byl položen 8. dubna 1726 a již 16. listopadu 1727 se 

nová budova nechala vysv tit. Hrubé stavební práce však stále pokračovaly až do 20. kv tna 

1731, kdy p emístili chudé nemocné do nového nemocničního sálu.133 Budova celého 

ádového domu byla definitivn  dokončena teprve 7. zá í 1732 a požehnána arcibiskupským 

kanclé em Johannem Frickem, a tím byla existence a činnost ádu v Čechách napevno 

stvrzena. 

 

                                                 
126 Schaeffner 1845, s. 17-18. 
127 Schaffner, s. 42. Podle Šámala spolupracoval Dienzenhofer s alžb tinkami v letech 1720, 1732 a 1737. 
128 Schaffner, s. 43 
129 Ekert II, s. 231. 
130 Schaeffner 1845, s. 45. 
131 Petr VOIT: Encykloedie knihy. Starší knihtisk a p íbuzní obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, 
Praha 2006, s. 373. 
132 Ekert II, s. 231. 
133 Šámal 1941, s. 6. 
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. . . Alžbětinky v kontextu pražských charitativních institucí 
Ústav alžb tinek m l d ležité místo ve struktu e m sta zejména jako nemocnice 

specializovaná na péči o nemocné ženy. ád tak tvo il protipól špitál m milosrdných brat í, 

jejichž péče byla v nována zpravidla pacient m mužským. 

Do 70. let 18. století fungoval v blízkém sousedství alžb tinek podskalský špitál 

s kostelem sv. Alžb ty. Jak ale vyplývá z dobových sv dectví i m stské ikonografie, byl od 

samého začátku 18. století v tak havarijním stavu, že zaniknul již p ed josefinskými 

reformami.134 Když byl špitál sv. Alžb ty zrušen, část jeho vybavení p ipadla nedalekému 

chudobinci s kaplí sv. Bartolom je. Ob  instituce se b hem svého trvání potýkaly s t žkými 

existenčními potížemi, končícími v obou p ípadech úplnou likvidací.  

Jiným charitativním ústavem, který dokonce p vodn  sídlil na míst  kláštera 

alžb tinek, byl ústav pro p estárlé kn ze s kostelem sv. Karla Boromejského. Na rozdíl od 

obou p edchozích ústav  se jednalo o finančn  zajišt nou instituci, avšak o místním kulturním 

život  zatím není nic známo, p inejmenším vzhledem k tomu, že ústav byl za josefínských 

reforem zrušen roku 1783.135 

 Mezi t mito charitativními domy byla nemocnice alžb tinek první moderní institucí 

toho typu na Novém M st . Seznamy pacientek sv dčí o tom, že nemocnice m la širokou 

klientelu z celých Čech.136 Sestry se staraly o nemocné ve špitále, poskytovaly první pomoc, 

základní i pokročilou péči, udržovaly chod kostela, klauzury, špitálu a také lékárny.  

 Klášterní lékárna, existující nejpozd ji roku 1746, byla oblíbenou destinací Pražan  

své doby. Její součástí byla laborato  s vlastní pecí a lékárenskými aparaturami.137 Sloužila 

v ní vrchní lékárnice s n kolika pomocnicemi (tab. 3). Inventá  historické lékárny se bohužel 

ztratil v druhé polovin  20. století. 

Centrální místností nemocnice, byl velký nemocniční sál. Jeho podoba se od baroka do 

první poloviny 20. století zásadn  nezm nila (obr. p íloha 3). St ny zdobilo devatenáct 

obraz  svatých včetn  českých patron . Na oltá i v čele sálu byl obraz sv. Alžb ty s podobou 

                                                 
134 Ekert II, s. 204-206. 
135 Ekert II, s.487-488. 
136 NA Alžb tinky, Knihy nemocných 1720-1921, kn. 20 a dále. Ivana Ebelová: Založení a činnost nemocnice 
alžbětinek na Novém Městě pražském v 18. století a pohled do nemocnice milosrdných brat í na Starém Městě 
pražském, Paginae historiae 12 (2004), č. 12, s. 74-94. Táž: Úroveň diagnostiky v 17. až 19. století na základě 
protokolů nemocných pražských nemocnic milosrdných brat í a alžbětinek. D jiny v d a techniky 41 (2008), č. 
3, s. 185-198. 
137 Schaeffner 1845, s. 51. 
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klášterní budovy, a podobizny patron  proti moru. Zde se konaly bohoslužby pro pacientky, 

které se pro nemoc nemohly odebrat do kostela.  

 . . . Alžbětinky v kontextu pražského náboženského života  

Klášter s kostelem P. Marie Bolestné si b hem svého trvání vytvo il charakteristickou 

pozici mezi svatostánky Nového M sta. Slavnosti vázané na patrocinium kostela, mariánské 

svátky a zejména svátek sv. Alžb ty, byly pro Pražany 18. a 19. století každoroční 

mimo ádnou událostí spojenou se slavnostními bohoslužbami, hudbou či prodejem svatých 

obrázk , textilních figurek a kramá ských písní. 138  

Nejbližšími farními kostely byl kostel sv. Apoliná e a Nejsv. Trojice v Podskalí. Oba 

kostely hrály d ležitou roli i v kontextu hudebního života sousedícího kláštera, zejména skrze 

varhaníky či editele k r , kte í chodívali do kostela P. Marie Bolestné pravideln  

vypomáhat. Totéž lze hypoteticky tvrdit i o zp vácích a instrumentalistech, kte í se okolních 

hudebních produkcí účastnili.  

 Mezi okolními církevními institucemi existovala též vazba díky duchovenstvu 

sloužícímu bohoslužby. V tšina kn ží celebrujících u alžb tinek pocházela od sv. Apoliná e, 

benediktin  z Emauz, sousedících servit , nebo trinitá  ze Spálené ulice.139 Mezi zpov dníky 

nalezneme krom  výše uvedených též františkány, kapucíny a jezuity. Zvláštní roli v život  

kláštera hrálo po celou dobu jeho existence pražské arcibiskupství, které bylo alžb tinkám 

p ímou vrchností, namísto nejbližšího p edstaveného františkánského či kapucínského ádu, 

jak tomu bylo v obvykle u jiných ádových dom  alžb tinek.  

  

2.2. Liturgický hudební provoz  

 Liturgická hudba tvo ila kvantitativní v tšinu hudební produkce v Evrop  

18. století. Mluvíme-li o monastickém prost edí, bohoslužba mimo jiné reprezentovala pro 

ve ejnost též spiritualitu ádu a jeho poslání. Figurální hudba dodávala ob adu lesk „pro v tší 

slávu boží“ a „povzbuzovala zbožnost v ících“, které vytrhovala svoji neobyčejností 
                                                 

138 František HAIS: Vzpomínky pražského písničká e 1818-1897 (ed. Eva Ryšavá), Praha 1985, s. 156-157. 
139 NA Alžb tinky, Knihy účt  , kn. 38-43. Rubriky „Kirchenausgaben“ uvádí drobné dary, poplatky, pohošt ní 
celebrujícím duchovním. Podrobn jší a úpln jší p ehled a hlubší kontext z ejm  v budoucnu doplní klášterní 
kroniky. 
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z kolob hu všedního dne. Již ve své dob  byla figurální hudba chápána jako nejúčinn jší 

prost edek reprezentace,140 na druhou stranu, ne všechny ády ji p ijmuly jako reprezentaci 

sob  vlastní. 

 Množství ád  se ve svých počátcích stav lo k hudb  rezervovan . Tento 

rezervovaný až odmítavý p ístup lze sledovat i u t ch společenství, která byla pozd ji klíčová 

pro ší ení a vývoj chrámové figurální hudby, jakými byli jezuité,141 augustiniáni,142 

premonstráti či benediktini.143 

 Budeme t žko hledat zvláštní zam ení na hudbu v regulích kteréhokoli ádu, ba 

naopak v nich bude potlačován jakýkoli d raz na smyslové vnímání, odvád jící od skutečné 

spirituality. P esto kup íkladu jezuité (následovaní dalšími ády) p išli ke zkušenosti, jak 

p ínosné je využít smyslové vnímání a p edstavivost ve prosp ch svého poslání. Hudba se 

v tomto ohledu stává pragmaticky účinným prost edkem pro posílení zbožnosti, účinnou 

reprezentací ádu a v p ípad  jezuit , piarist  či voršilek i nástrojem pedagogického úsilí.144  

 Reprezentace ádu a jeho aktivit pomocí smyslových prost edk  p itahovala nové 

p íznivce a podporovatele, tudíž odmítáním hudby a výtvarného um ní se ád v jistém slova 

smyslu p ipravoval o popularitu určité skupiny v ících a v neposlední ad  i možnosti 

podpory ze sféry sv tských kruh . M l-li v ící na výb r mezi navšt vovanými chrámy, dal 

p ednost svatyním, kde p sobil p esv dčivý kazatel, oblíbený zpov dník a kde byla hrána 

kvalitní hudba. Jako ilustraci této tendence lze uvést pozorování postupného p íklonu v tšiny 

pražských ádových komunit k tradici oratorií ve Svatý týden a rozvíjení tohoto provozu od 

prvních desetiletí 18. století do josefínských reforem. I alžb tinky, pat ící p vodn  do ad 

františkán , postupn  p estoupily k figurální hudb , z ejm  již n kolik let p ed svým 

p ivt lením k ádu kapucín .145 

 

                                                 
140 Sehnal 1983, s. 163. Aschenbrenner 2011, s. 56n. Zde i další literatura.  
141 Aschenbrenner 2011, s. 57. 
142 Emil TROLDA: Augustiniáni a hudba, Cyril 62 (1936), s. 7-10. 
143 Více viz Romportlová 1995. 
144 Kate ina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha 2006. 
145 Jakým zp sobem se prom oval charakter hudebního provozu v pražském konventu v pr b hu jeho 
existence, bude podrobn  pojednáno níže v kapitolách soust ed ných na jednotlivá období. 
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2.2.1. Struktura liturgického provozu 

Struktura liturgického roku formovala nejen život ádových společenství, ale i celé 

společnosti 18. století.146  

Liturgii v ádových domech lze klasifikovat mezi všední dny mimo svátky a dny 

sváteční, tedy ned le, svátky v tší (maiores) a svátky menší (minores). Sváteční dny byly 

zpravidla doprovázeny figurální hudbou. Zatímco u menších svátk  (festa secundae classis) se 

setkáme s figurální hudbou snažící se o úsporn jší obsazení (stylus ordinarius), b hem v tších 

svátk  (festa primae classis) pozorujeme snahu využít veškerý dostupný instrumentá  či 

využít zvláštních posil profesionálních hudebník , jakými byli nap . vybraní p vci či skupiny 

trompetist .147 

Pražské regule ádu z roku 1724 se dotýkají liturgie zejména v dodržování denního 

officia.148 Sestry vstávaly ve čtvrt na čty i a odebraly se do chóru, kde se sloužila jit ní, čili 

„Prima“. Sestra s výrazným hlasem četla rozjímání. V p l šesté všechny nahlas rozjímají 

společn . Když zazní zvon ní ke konci rozjímání, odeberou se sestry do práce. V osm hodin 

se zvoní k „Tercii“ a „Sext “, následuje mše svatá s celebrací kn ze a p ijímáním. Po 

bohoslužb  se modlí „Nona“, po které se op t sestry odeberou do práce, dokud nezazní 

zvon ní k ob du. Po ob d  a díkuvzdání odcházejí sestry op t do chóru k modlitb , ale sestry 

mající službu u nemocných či provád jící namáhavé práce, si mohou odpočinout ve svých 

celách. Jakmile zazvoní další znamení s úderem poledne, odeberou se všechny sestry op t do 

práce (ve velké svátky v p l jedné). 

Odpoledne ve t i hodiny se sestry v chóru modlí nešpory a po nich p l hodiny 

rozjímají. Následuje kompletá  se Salve Regina, či jinou p edepsanou antifonou. Rozjímání 

vždy začíná Veni Creator Spiritus a končí modlitbou Sub tuum praesidium. 

V osm hodin večer s úderem zvonu nastává „silentium“. Sestry se odeberou do chóru 

a modlí se s rozp aženými pažemi šestkrát Otčenáš, Ave Maria a Gloria Patri. Duchovní 

cvičení jsou zakončena mariánskými litaniemi. S úderem zvonu se sestry odeberou do 

dormitoria a v dev t hodin se uloží ke spánku. Sestry bez svolení nesmí opustit dormitorium 

mezi devátou hodinou večerní a čtvrtou hodinou ranní. 

                                                 
146 Adam 2001, s. 347-399. 
147 Více na téma hudby v liturgii: KORONTHÁLY: Církevní rok. In SČHK. Týž: Hudební sbírka Kryštofa Gayera, 
dipl. FFUK 1977. Týž: Zasvěcené svátky a pracovní volno v kalendá ích 16.-18. století, Český lid 63 (1976), s. 
176-182. Hierarchizace významnosti svátk : Bobková-Valentová 2006, s. 138n. 
148 Satzungen 1724, s. 33-37. 



45 
 

Liturgický provoz u alžb tinek se v či jiným ád m lišil zejména výb rem ádových 

svátk . Z následujících p ehled  uvidíme, že klášter okolním církevním institucím 

nekonkuroval, spíše bohatost m stského církevního roku dopl oval.149 

Ze záznam  knih účt  spolu s korespondencí mezi konventem a pražským 

arcibiskupstvím lze sestavit p ehled typ  liturgických událostí spolu s charakterem 

p edpokládaného hudebního doprovodu (tab. 1).150 

Z relací pražskému arcibiskupství tedy vyplývá, že mezi velké svátky se počítaly 

krom  prvn  uvedených i svátky bratrské, mariánské, zvláštní svátky a nábožnosti. Z účt  je 

ovšem patrné, že skutečn  okázalé náklady (včetn  najímání sv tských hudebník ), padly 

pouze na svátky sv. Františka Serafínského (4. íjna), P. Marie Bolestné (3. zá í),151 

Velikonoce, sv. matku Alžb tu (19. listopadu) a Porciunkuli (2. srpna). Veškeré ostatní byly 

ešeny úsporn ji a hudbu provád ly s nejv tší pravd podobností sestry uvnit  ádu, bez 

zvláštních finančních náklad  na hudební provoz.  

                                                 
149 V našem p ípad  se ani tak nejedná o to dokázat, že se na v tší svátky hrála figurální hudba, jako spíše 
doložit, pro jaké p íležitosti byli najímáni profesionální sv tští hudebníci, kdy sestry provád ly figurální hudbu 
vlastními silami a v jakém p ípad  se jednalo o chorální či čtené bohoslužby. 
150 NA Alžb tinky, Memorial Bitt-Schriften, sig. kn. 3 (bez stránkování). Svátky v tabulce jsou uvedeny ve 
stejném po adí, jako v prameni. 
151 Od roku 1721 se držel partikulární „Svátek sedmi bolestí blahoslavené P. Marie“ na tzv. „Bolestný“ či 
„Kv tný Pátek“ mezi Smrtelnou a Kv tnou ned lí. Paraleln  slavil svátek P. Marie Bolestné 3. ned li v zá í ád 
servit . Od roku 1814 byla tato památka oficiáln  p edepsaná Piem VII. jako dík za návrat z francouzského 
zajetí. Ta byla p esunuta na 15. zá í v roce 1913. Oba svátky byly sloučeny k datu 15. zá í liturgickou reformou 
v roce 1970. Viz Rupert Berger: Liturgický slovník, Praha 2008, s. 474. 
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Tab 1. Liturgický po ádek v klášte e alžb tinek podle relací pražskému arcibiskupství  
(NA Praha, Alžb tinky, Memorial Bitt-Schriften, kn. 3). 

 
Svátky Liturgie v pr b hu daného dne 
 
Velké svátky 
 
Nový rok 
T i králové  
Nejsladšího Srdce Ježíšova  
Velikonoce 
Nanebevstoupení Krista  
Letnice  
sv. Jan Nepomucký  
Nejsv. Trojice 
sv. Jan K titel  
sv. Petr a Pavel 
sv. Marie Magdaléna  
sv. Anna 
And l Strážce  
Narození P. Marie 
sv. Václava 
sv. Michaela 
Všech Svatých 
Vánoce 

 
5:30 první bohoslužba [v chóru] 
6:00 druhá bohoslužba [v chóru] 
8:00 t etí bohoslužba „v chóru jako ty ostatní“ 
9:00 slavná mše [„Hoche Ambt“]  
 
Mezi slavnou mší jsou dv  až t i další bohoslužby. 
 
15:00 Figurální nešpory a figurální litanie 

 
Běžné neděle 

 

„Totéž, ale místo figurálních nešpor pouze zpívané chorální nešpory bez 
litanií“  
 

 
Apoštolské dny a čeští  
zemští patroni  
(kromě výše jmenovaných) 
 
sv. Antonín Paduánský 
sv. Vav inec  
sv. Klára 
sv. Petr z Alkantary 
sv. Martin 
 

 
„Jako na b žnou ned li, pouze namísto nešpor jsou ízeny zpívané litanie“ 

 
 
Pracovní dny 

 
7:00 dv  malé bohoslužby 
8:00 po modlitb  v chóru t etí bohoslužba 
9:00 čtvrtá bohoslužba 
 

 
Zvláštní svátky a nábožnosti 
 
Porciunkule 
sv. František Serafínský 
sv. matka Alžb ta 

 
Pouť [Kirchweih]: velké nešpory jako na slavnostní dny 
 
5:00 první mše svatá  
7:00 požehnání, Matura, bohoslužba  
9:00 n mecké kázání a požehnání 
15:00 nešpory, české kázání, litanie a Te Deum laudamus 
 

 
Bratrské svátky 
 
Všechna sv. jména P. Marie 
P. Marie Sn žné 
Navštívení P. Marie 
Nanebevzetí P. Marie 
Početí P. Marie 
 

 
16:00 zpívané litanie 
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2.2.2 Zádušní pobožnosti a fundační mše 

Zem ela-li ádová sestra, uspo ádala za ni matka p edstavená t icet zádušních mší 

(„Requiem-Messen“). Podle regulí se m ly sestry za zem elou modlit každá padesát otčenáš  

s Requiem a celý týden od její smrti se nad jejím hrobem modlit Miserere a De profundis. 

Zem elé sestry byly vzpomenuty na svátek sv. Františka a společenství se za n  spolu 

s Requiem modlilo sto otčenáš .152  

Zem ela-li pacientka v nemocnici, modlily se sestry sedmý kajícný žalm s litaniemi, 

nebo padesát otčenáš  s Requiem. Totéž, pokud zem el n kdo z dobrodinc  kláštera. 

V klášterním fondu máme k dispozici adu fundačních listin ve prosp ch pražského 

ádu. Alžb tinky pravd podobn  nedostávaly fundace p ímo na hudbu a hudebníky, jak tomu 

bylo u jiných ád . Fundace se zde týkaly p evážn  nemocniční péče a b žného provozu 

instituce. Fundační listiny v Národním archivu však dokládají, že alžb tinky nechávaly sloužit 

mše za své mecenáše a jejich rodiny, pop . smuteční ob ady za členy náboženských bratrstev 

p i chrámu P. Marie Bolestné a kapli sv. Tekly.153 V seznamu klášterních nadací se nacházejí 

jména jako: Dettler, Dubský, Gerar de Monte-Fontaine, Herold, Hiebel, Lichtenberg, 

Martinsberg, Metternich, Mladota ze Solopisk, Pötting, Rokos, Sweerts-Sporck, 

Schönkirchen, Schicha, Talacko, de Tharsy, Wolf, Kratochvíl, de Conflans, a další.154  Ve 

fundačních listinách nebývá hudba p ímo zmín na a v účetních knihách je ve v tšin  p ípad  

uveden výdaj za celou mši bez podrobných výdaj  za jednotlivosti. Totéž lze nalézt 

v účetních položkách (tab. 2).  

Jednou ze zádušních mší byla na p íklad mše za hrab nku Markétu Valdštejnovou, 

která za svého života zabezpečila nadaci pro dvanáct sester. Od její smrti roku 1728 se 

v klášte e sloužila každoročn  vzpomínková mše a jedna ze sester společenství pietn  nesla 

ádové jméno Markéta na její památku.155 

 

 

 
 
 

                                                 
152 Satzungen 1724, s. 38. 
153 Bratrstvo P. Marie 1775, Národní archiv: Alžb tinky - konvent, Praha, číslo fondu 32, karton 6, III/11; 
Ctitelé svaté Tekly 1774, tamtéž, III/19. 
154 NA Alžb tinky, Mešní nadace, inv. č. 10, kart. 6. NA Stará manipulace, Alžbětinky, klášter a nemocnice na 
Novém městě pražském, fundace 1717-1747, inv. č. 863, sig. E 23/1/1-1/5, kart. 705. 
155 Ekert II, s. 231. 
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Kirchen Außgaaben 
In dem Jahr Christi. 1747. 

 

Vor die Tägliche Schönkirchische Convent Meeß 182.30.  

Vor die Pöttingische tägl: H: Meeß 174.30  

Vor unterschiedlich Wochentl. H: Meeßen 174.30  

Vor Extra H: Meeßen Von Convent Vor Verstorbene Eltern freund und Guthätter 29.30  

Denen Musicanten An Hohen festen 21.6  

 
Tab. 2. Položky za fundační mše a hudebníky pro velké svátky za celý rok 1747 

(NA Alžb tinky, inv. č. 49, kn. 38) 
 

2.2.3. Bratrstvo Jména Panny Marie a bratrstvo ctitelů sv. Tekly 

P i klášte e p sobilo od 6. srpna 1735 bratrstvo Jména P. Marie. Bratrstvo nepat ilo 

mezi p íliš majetné kongregace. Z josefínských záznam  z roku 1785 vyplývá, že krom  

nadačního kapitálu 500 zlatých, který vynesl 20 zlatých ročn  na čtené pobožnosti, 

nevlastnilo žádné ornáty či bratrské ná adí, ze st íbra používalo pouze štít se jménem Panny 

Marie a knihu zápis  s post íb enou vazbou (obr. p íloha 4).156  

Podobn  tomu bylo od 25. ledna 1774 se ctiteli sv. Tekly. Z výnosu nadačního 

kapitálu 500 zlatých se každý rok po ádala devítidenní pobožnost ke cti sv. Tekly a za duše 

dobrodinc  kaple. Součástí útraty výnosu byly opravy a údržba kaple.157 I v tomto p ípad  se 

mluví o čtených bohoslužbách. 

                                                 
156 Ji í MIKULEC: Barokní náboženská bratrstva, Praha 2000, s. 71-72. NA Alžb tinky, Mešní nadace, inv. č. 10, 
kart. 6, sig. III/11. NA Bratrstva, inv. č. 637, sig. XVII/37, kart. 129: Bratrstwo Neyswětěgssýho Gména Mariae, 
O kterémžto požehnaném Gménu Swatý Ewangelista Lukáss w I. Kap. I a w 28. Werssy takto prawj: A té Panny 

Gméno bylo Maria. To Bratrstwo vdělené Od Geho Swatosti Papežské Kljmenta Dwanáctého, Léta 1735. Dne 6. 
Srpna Kostelu Bolestné Matky Božj v Welebných Panen Ržádu Swaté Alžběty, w král. Nowym Městě Pražském 
pod Emauzy, Kteréžto Bratrstwo pod Ochranau Neyswětěgssýho Gména Marya založené, a skrze mocné 
Orodowánj té Neydůstogněgssy Panny za obdrženj sstiastné Hodinky Smrti. Cum licentia ordinarii. W Praze, 
v Ignácya Frantisska Prussy, s. a. 
157 NA Alžb tinky, Mešní nadace, inv. č. 10, kart. 6, sig. III/19. 
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2.4. Hmotné, prostorové a personální podmínky pro hudbu  

. . . Personální obsazení pražského konventu 

Jak již bylo uvedeno výše, ádové společenství alžb tinek bylo široce sociáln  

diferencované. Tomu odpovídalo i pokrytí jednotlivých povolání uvnit  komunity. Zastoupení 

a pom ry počt  osob v jednotlivých funkcích odrážejí vývoj pražského konventu s nemocnicí, 

stejn  jako kulturní prom ny, kterými procházela česká společnost. Součástí tohoto p ehledu 

je též pom r stálých hudebních povolání ádových sester tak, jak dokládají dochované 

prameny mezi lety 1758-1922 (tab. 3 a 4).  

Z uvedených tabulek vyplývá, že v určitých obdobích se pom r sester s r zným 

ú adem m nil, a to zejména včetn  ú ad  hudebních. Zárove  ale musíme brát v úvahu, že 

ada hudebn  schopných sester je uvedena v r zných letech s odlišným povoláním a je jisté, 

že mnohé jist  spoluúčinkovaly na k ru, aniž by byly v seznamech uvedeny jako hudebnice.  

Vezmeme-li však v úvahu byť jen záznamy o hudebnicích tak, jak uvedeny 

v pramenech, lze k tomuto bodu uvést n kolik post eh :  

Od poloviny 18. století do 1. poloviny 19. století jsou v seznamech pravideln  

zastoupeny funkce editelky kůru (Chor-Regentin, Chor-Praefectin) a varhanice, nebo 

zástupkyně editelky kůru (Chor-Adjunctin). K nim v r zných letech náležejí sestry 

s nespecifikovanou funkcí hudebnice (bey Music, Musikantin). ada z nich podle seznam  

z jiných let vykonávala jinou funkcí, a proto je zcela jisté, že sester provozujících hudbu bylo 

daleko více, než seznamy explicitn  uvád jí. P íkladem budiž fakt, že sestra M. Agnes roz. 

Slavíková vykonávala funkci varhanice a pozd ji i editelky k ru p inejmenším v letech 

1814-1855, jak je známo z p ípis  na hudebninách z klášterní sbírky. Písemné prameny, 

seznamy, schematismy a statistiky ovšem uvád jí pouze její mimohudební povolání, kterými 

byla kostelnice a sekretá ka. O jejích hudebních funkcích mimohudební prameny, až na 

výjimky, mlčí.158 

                                                 
158 Schematismus für das Königreich Böhmen, Prag 1819, 1820, 1835, 1838, ad. 
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Tab 3. Personální obsazení kláštera mezi lety 1758-1798.159 
 

Povolání / Rok 

17
58

 

17
59

 

17
62

 

17
64

 

17
65

 

17
68

 

17
70

 

17
76

 

17
78

 

17
81

 

17
84

 

17
87

 

17
94

 

17
98

 

Matka p edstavená 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 

Viká ka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prokuratura 1 1 1 1 1 2 (1) 2 2 (1) (2) 2 1 2 

Tajemnice - - - - - 1 (2)  (2) 2 2 2 1 1 

Sekretá ky - - - - - - 1 1 1 - 1 - (1) - 

Písa ky - - - - - - - 1 - (2) 1 - 1 1 

Péče o novicky 1 2 2 2 2 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sakristánky 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 

Lékárnice 3 3 5 5 5 (5) (5) 3 (6) 5 4 5 4 6 

Vrátné 3 2 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 2 3 

Chirurgie 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 

Provoz nemocnice160 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 4 1 1 3 

Pokoj pro hosty161 1 1 - 2 2 1 1 - - 2 2 1 - - 

Kuchyn  6 1 4 4 5 3 3 5 (5) (5) (4) 4 4 6 

Refektá  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 1 

Sklepy 2 1 2 2 2 1 (2) 1 2 (2) - 2 1 1 

Prádlo162 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 6 6 

Krejčové 2 1 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 

Peka ky 1 - 1 - - - 1 1 1 - - - 2 3 

Zahradnice163 1 - 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

Seniorky a jubilantky - - - - - - - 1 2 2 2 3 2 - 

Knihovnice - - - - - - - - - 1 1 1 - - 

Bez určení či t. č. nemocné 4 5 9 6 5 2 4 - 6 3 3 1 1 2 

editelka kůru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 (1) 1 

Varhanice 1 - - - - - 1 - - - - - 1 1 

Hudebnice - - 1 1 - - - 5 - 1 - - 1 1 

Chórové sestry 34 34 38 37 35 31 35 34 35 35 34 30 32 35 

Laické sestry 8 8 8 6 8 6 6 9 9 6 10 9 11 11 

Novicky 1 - 1 3 - 3 1 1 - - - - 2 5 

Celkem hudebnic 2 1 2 2 1 1 2 6 1 2 - 1 3 3 

Celkem sester 42 42 46 46 43 40 41 43 44 44 44 39 43 46 

                                                 
159 Na základ  seznam  sester z fondu APA I, Alžb tinky, inv. č. 2264, 3491, 3703, 3719-3721. Čísla 
v závorkách indikují, že jedna či více sester z dané skupiny zastupovaly dv  funkce najednou.  
160 Kränkenwärterin, Kloster-Krankwärterin, bey den Krancken, Kranckendienst, Krankenprotokollistin, ad. 
161 Bedienung der Gäste, Gast-Meisterin, Verschiedene Häußämter. 
162 Wäschmeisterin, bey der Kloster-Wäsche, Spital-Wäsche, Kranken-Wäsche, Kranck-Betten besorgen, ad. 
163 Gärtnerin, Blumen-Arbeiterin. 
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Tab 4. Personální obsazení kláštera mezi lety 1801-1922.164 
 

Povolání / Rok 

18
01

 

18
04

 

18
14

 

18
17

 

18
22

 

18
25

 

18
28

 

18
31

 

18
34

 

18
45

 

19
22

 

Matka p edstavená 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Viká ka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prokuratura 2 1 2 2 1 1 1 - - - 2 

Tajemnice 1 1 - - - - - - - - 2 

Sekretá ky - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - 

Písa ky 1 - - - - - - - - - - 

Péče o novicky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sakristánky 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 

Lékárnice 5 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 

Vrátné (2) 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 

Chirurgie 1 1 2 1 2 2 2 2 - 3 1 

Provoz nemocnice165 1 4 4 4 (4) 6 7 7 7 5 4 

Pokoj pro hosty166 1 1 - - - - - - - - - 

Kuchyn  5 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 

Refektá  1 2 2 1 2 1 1 2 2 - - 

Sklepy 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Prádlo a oblečení167 5 5 4 5 5 7 8 6 6 5 5 

Krejčové 4 3 1 2 2 2 1 3 2 2 3 

Peka ky 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 

Zahradnice 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 

Seniorky a jubilantky 1 - - - - - - - - 1 1 

Bez určení či nemocné 1 1 2 4 6 3 3 4 3 8 - 

editelka kůru (1) 1 1 1 - - - - - - - 

Varhanice - - 1 - (1) - - - - - - 

Hudebnice 1 1 - - - - - - - - - 

Chórové sesry 37 33 36 35 34 35 35 34 35 34 38 

Laické sestry 10 8 7 8 8 8 8 10 7 9 - 

Novicky 6 6 2 - 2 5 5 3 3 1 3 

Hudebnic celkem 2 2 2 - 1 - - - - - - 

Celkem sester 47 47 45 43 44 48 48 47 45 44 38 

                                                 
164 Pro léta 1801-1834 bylo použito seznam  sester z fondu APA II, Alžb tinky Praha, kart. 119; pro rok 1845 
informuje Schäffner 1845; pro rok 1922 Lenz-Post ihač 1922. 
165 Kränkenwärterin, Kloster-Krankwärterin, bey den Krancken, Kranckendienst, Krankenprotokollistin, ad. 
166 Bedienung der Gäste, Gast-Meisterin ad. 
167 Wäschmeisterin, bey der Kloster-Wäsche, Spital-Wäsche, Kranken-Wäsche, ad. 
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Hudební repertoár ženských klášter  18. století vícemén  nereflektuje fakt, že ženské 

osazenstvo bude pravd podobn  disponovat pr m rn  vyšším hlasovým posazením. Naopak, 

čty hlasá sazba CATB je zcela b žná, a v hudební sbírce pražských alžb tinek, krom  

sólových skladeb pro soprán a bas, nechybí též sólové árie pro bas. Basové party mohli zpívat 

muži-basisté, kterým byla povolena výjimka vstupu do klauzury za účelem hudebního 

vystoupení, ale též ženy-basistky z ádové komunity, které pro tuto roli m ly náležité hlasové 

vybavení. S ádovými basistkami se stávala komunita zcela nezávislou na sv tských 

hudebnících. Podobné p ípady jsou známé zejména z prost edí italských „ospedali“ 168 a 

nebyly výjimkou ani v končinách rakouského soustátí.169  

V pražském konventu se setkáme s n kolika p ípady ženských basistek. V prvním 

p ípad  jí byla roku 1776 sestra M. Adalberta (obr. 1), druhý p ípad je doložen p ípisem na 

partu zp vního basu Wiesnerovy Missa brevis ze sedmdesátých let 18. století, na jehož konci 

je uvedeno: „Beatissima Mater Chudoba Bassista [!]“.170 

  

 
 

Obr. 1: APA, Verzeichnuß [1776]: M. Adalberta – „Passistin.“ 

 

Hudba ze sekulárního prost edí proudila do kláštera i skrze rodinné p íslušníky 

hudebn  emancipovaných sester. P íkladem budiž rodina Podleských a rodina Slavíkova.  

Nejvyšší počet hudebních povolání sester lze sledovat kolem roku 1776. Tento údaj je 

p íznačný pro desetiletí, kdy byl hudební provoz pražských k r  na svém vrcholu, a to jak po 

kvalitativní, tak kvantitativní stránce. 

Zákaz figurální hudby v klášterech, vydaný za Josefa II., je ilustrován taktéž seznamy 

sester. V roce 1784 není p i hudb  uvedeno ani jedno jméno a sestra M. Juliana, která 

p vodn  plnila funkci kapelnice, je v daném období uvedena jako sekretá ka. V následujícím 

seznamu z roku 1787 se nachází funkce chorregentky op t v jejích rukou.  

                                                 
168 Michael TALBOT: Tenors and Basses in Italian Ospedali, Acta Musicologica 66 (1994), s. 123-38. Jane L. 
BALDAUF-BERDES: Women Musicians of Venice. Musical Foundations, 1525–1855, Oxford 1996. Vanessa 
TONELLI: Women and music in the Venetian Ospedali. Thesis. Michigan State University 2013. 
169 Page 2014, s. 81-82. Weiß 1997, s. 89. 
170 CZ- Pnm, sig. L A 307; jde o opisovačský okruh Václava Zikmunda Suchého, jehož signatury se objevují 
datované mezi začátkem šedesátých let až do konce let sedmdesátých 18. století. 
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Hudební povolání v oficiálních statistikách sester prudce ídnou po roce 1814 a v druhé 

čtvrtin  19. století mizí úpln . Na druhou stranu nám však zcela chybí seznamy sester mezi 

roky 1845 a 1922, abychom mohli zm nu v tomto ohledu pln  potvrdit.  

 

2.4.2. Dopad klauzury na hudbu v pražském konventu alžbětinek 

P ítomnost klauzury otevírá adu otázek, jaký m la klauzura dopad na hudbu a jakým 

zp sobem formovala hudební praxi v konventu a klášterním kostele. adu zvláštních p ípad  

dopadu klauzury na hudební provoz v ženských klášterech uvádí Janet Page ve své publikaci 

o víde ských konventech.171 D ležitou roli zde proto hrála hovorna, místo nejen setkání mezi 

lidmi ze sv tského a klauzurou uzav eného prost edí, ale i d jišt m hudebních událostí, jako 

tomu bylo v p ípad  pražských i víde ských voršilek.172 Hovorna pražského konventu Na 

Slupi je dodnes dochovanou prostornou místností, kdysi též vyzdobenou adou obraz  ze 

života sv. Františka Regis, kterou namaloval jezuita Ignaz Raab.173 

Pro pražský konvent prozatím nemáme p ímých doklad  hudebních produkcí v 

hovorn , je ovšem možné, že šlo práv  o neliturgické hudební produkce, které byly otev eny 

ve ejnosti, jako na p íklad Operetto M. Juliany či oratorium Der Verlorne Sohn Emiliána 

Rickerta. 

Jeví se však velmi pravd podobné, že spolupráce sv tských hudebník  a sester 

hudebnic ve společném ansámblu se omezoval na minimum, což nep ímo potvrzují výdaje za 

sv tské hudebníky na velké svátky.174 Pro hudební produkce s b žnou instrumentací m ly 

ádové sestry dostatek personálních sil i dostatečný instrumentá . Sestry byly nezávislé i ve 

zp vu, maje k dispozici členky komunity, zpívající basové vokální party.175  

Byli-li najímáni pouze trompetisté na fanfáry a intrády, nemuseli též nutn  troubit 

z k ru, ale i z jiného místa v kostele, čímž k r mohl z stat obsazením „v klauzu e“. 

                                                 
171 Page 2014, s. 12-13. 
172 Králová 2014, s. 27, 57. Page 2014, s. 13, 34, 45, 88. 
173 Ekert II, s. 234. Více o malí i viz: Marie SCHENKOVÁ, Jaromír OLŠOVSKÝ: Barokní malí ství a socha ství ve 
východní části českého Slezska, Opava 2004. 
174 Viz výše. 
175 Viz níže. 
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2.4.3. Angažmá světských umělců 

Již kroniká ské zápisy z počátku fungování ádu sv dčí o tom, že alžb tinky 

komunikovaly s adou sv tských um lc , kte í s klášterem udržovali i osobn jší vztah, než 

čist  zakázkový. Roku 1720 je na p íklad zaznamenán dar stavitele Kiliána Dienzenhofera, 

který v noval sestrám obraz tvá e Kristovy. Tentýž stavitel roku 1732 vrací klášteru zp t 

částku 500 zlatých, kterou za stavitelské práce vyd lal. V roce 1737 Dienzenhofer pokračuje 

v drobných architektonických úpravách pro klášter.176  

Lze očekávat, že podobné zkazky bude možné nalézt v kroniká ských záznamech též o 

hudebních osobnostech, jakmile budou kroniky zp ístupn ny.  V tomto p ípad  zbývá doufat, 

že kroniky objasní aspo  částečn  vztah alžb tinek k osobnostem, jakými byl na p íklad 

F. X. Brixi, nebo p inese podrobn jší informace o hudb  a hudebnících v kontextu 

slavnostních událostí kláštera. 

Světští hudebníci („Weltliche Musikanten“) byli najímáni za účelem chrámových 

produkcí na velké svátky. Ze záznam  však není jasné, jednalo-li se o zp váky, 

instrumentalisty či obojí, natož, které konkrétní osobnosti na k r chodívaly hrát. Prozatím se 

musíme spokojit s údaji v účtech, které potvrzují, že sv tští hudebníci hráli na nejvýznamn jší 

svátky (tab. 1), jelikož u b žn jších svátk  a na b žné ned le žádné platy pro hudebníky 

doloženy nemáme. Sv tské hudebníky máme nap . doloženy i p i produkci oratorií a 

gratulační kantáty v roce 1776. Zvláštní situace nastává v letech 1846-1870, kdy máme 

v účtech doloženy placené světské hudebnice („Musikantinen“). Jejich identita nám však 

také z stává skryta.177 V 19. století máme doloženy platby za profesionální zp váky, tedy 

tenory a basy, kte í byli v letech 1846-1850 každý placeni zlatku za výkon (obr. 2). 

Alžb tinky zejména spolupracovaly se světskými kapelníky a skladateli, kte í svojí 

činností dopl ovali ádovou editelku k ru. ada z nich opisovala či dodávala nový repertoár, 

nebo se účastnila hudebních produkcí. Takovými osobnostmi byl František Xaver Brixi, 

František Labler (viz obr. 2) a další, z opisovačů vynikal zejména Zikmund Václav Suchý.  

P i výčtu osobností p sobícími na Vyšehrad  a zárove  u P. Marie Bolestné, jako 

nap íklad Antonín Syr ček, Josef Vašata či Jan N. Bayer otec a syn, p itakávají hypotéze, že 

na vývoj hudební tradice u alžb tinek mohl mít zásadní vliv azyl vyšehradské kapituly 

                                                 
176 Šámal 1941, s. 6. 
177 NA Alžb tinky: Ausgabs Hand-Buch 1846-1850, kn. 49. 
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v dob , kdy kostel sv. Petra a Pavla procházel barokní p estavbou v letech 1723 až 1729.178 

Hypotéza se jeví jako problematická částečn  proto, že klášter ješt  zdaleka nebyl dostav n a 

v kostele mohla zaznít figurální hudba nejd íve roku 1725. Navíc, k hudební kultu e 

Vyšehradu bylo dosud publikováno p ekvapiv  málo. Proto se hudební vztah alžb tinek a 

Vyšehradu ukazuje jako inspirativním tématem dalšího výzkumu. 

 

 
Obr. 2: Účetní zápis za červen roku 1848,  

dokládající platbu kapelníkovi Františku Lablerovi a dv ma zp vák m179 

 

Dokladem nepostradatelnosti trompet a tympán  pro slavnostní ráz jakékoli významné 

slavnosti sv dčí najímání trompetistů pro figurální hudbu ale též oblíbené intrády.180 U 

alžb tinek se tympánisté nezmi ují, nicmén  opravy tympánu jsou vedeny v klášterních 

účtech. B hem 19. století se sice s účetními položkami za intrády či trompetisty setkáme 

z ídka (nap . 1. íjna 1847 na Porciunkuli181), hudební prameny však prokazují hudebníky 

z vojenských kapel182 či provád ní fanfár v polovin  19. století.183 

P irozen  p ipadá otázka po hudební pedagogice uvnit  kláštera. Pokud vyloučíme 

p ípady, kdy sestra vstoupila do kláštera s již nabytým hudebním vzd láním, velký podíl na 

hudební výuce sester m la jist  na starost editelka k ru, stejn  jako nacvičování nového 

repertoáru. Máme však doklady i o sv tských učitelích, kte í byli s klášterem v kontaktu. 

Pokud v klášte e probíhala výuka na jakýkoliv hudební nástroj pod vedením sv tského 

učitele, muselo tak probíhat v hovorn  či jiném prostoru mimo klauzuru. 

 

                                                 
178 D kuji za upozorn ní na tuto skutečnost kolegovi Tomáši Slavickému. Více viz: Pavel AUGUSTA: Vyšehrad, 
Praha 2004, s. 266. Slavický 2008, s. 494. 
179 NA Alžb tinky: Ausgabs Hand-Buch 1846-1850, kn. 49. 
180 O zavedeném usu trompet a tympán  Sehnal 1988, s. 193-194. 
181 NA Alžb tinky, kn. 49. 
182 CZ Pnm, sig. L C 92. 
183 CZ Ppmb, sig. L B 163. 
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2.5. Instrumentá  

Prom ny klášterního instrumentá e lze rekonstruovat na základ  kostelních účt , ale 

též podle titul  na hudebninách klášterní sbírky a zlomku nástroj , který byl do roku 2014 

uložen v Českém muzeu hudby.184 Nástroje byly v rámci restitucí navráceny ádu alžb tinek a 

v současnosti by, podle všeho, m ly být uloženy uvnit  prostor klášterní budovy. 

P edjosefínské knihy účt  v období mezi lety 1749 až 1781 dokládají, že klášter 

postupn  nabyl do vlastnictví velké a malé varhany, n kolik trompet, louten a houslí, dv  

violoncella, violon, dv  cembala, p inejmenším jednu harfu, violu d’amore a tympány. 

V pr b hu 19. století jsou zmi ovány vým ny strun u smyčcových nástroj  a opravy 

varhan. Zdali m l klášter ve vlastnictví klarinety, hoboje a jiné nástroje uvedené na titulech 

hudební sbírky, nebo zdali byly nástroje majetkem najímaných hudebník , nevíme. 

V dochovaných inventá ích kostela a kláštera185 nejsou uvedeny žádné jiné nástroje, než 

varhany a varhanní pozitiv, p estože z účt  z eteln  vyplývá, že k r výše jmenované hudební 

nástroje obsahoval (obr. 3). 

 

2.5.1. Varhany 

O p vodních varhanách na k ru P. Marie Bolestné, postavených po dokončení kostela 

v roce 1725, není zatím nic známo. Podle Tomáše Horáka se hypoteticky mohlo jednat o 

nástroj cen ného pražského mistra Leopolda Spiegela (1680-1730).186 Nejstarší doklad z účt , 

dochovaných od roku 1747, dokumentuje lad ní varhanního nástroje v roce 1749. 187 

Dne 14 kv tna 1775 byly na k ru kostela dokončeny nové varhany s použitím píšťal 

p vodního nástroje. Nejmenovaný stavitel varhan dostal zaplaceno 200 zlatých a za 

štafírování varhanní sk ín  dostal štukatér 90 zlatých. Za další práce obdržel truhlá  21 

zlatých a zámečník 6 zlatých, dohromady tedy 317 zlatých. Tento údaj je uveden pouze 

v jedné ze t í knih výdaj , které pokrývají toto období, jelikož výdaj nebyl hrazen z klášterní 

                                                 
184 Keller 1977. 
185 APA II, Kostelní inventá e, sig. XII, kart. 1679: Inventarium. Uiber die sämtliche bei der Kirche des pragen 

Elisabethinerklosters befindlich Praeziosen Apparamenten, und übrigen Kirchengeräthschaften, A°. 1843. 
Tamtéž: Inventarium. Uiber die sämtliche bei der Kirche des pragen Elisabethinerklosters befindlich Praeziosen 

Apparamenten, und übrigen Kirchengeräthschaften, A°. 1846. 
186 D kuji tímto Tomášovi Horákovi za konzultaci a cenné informace k tématu pražských varhan. 
187 NA Alžb tinky, Knihy klášterních účtů 1747-1782, kn. 38 - kn. 42. 
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pokladny, ale z  úspor matky p edstavené M. Deodaty von Klausnitz („ersparten Angebund 

Gelden“). Podle p vodního údaje v knize, který byl brzy na to p elepen a p epsán, lze tušit, že 

M. Deodata p vodn  zaplatila pouze hlavní práce varhaná e a štukatéra („Staffirer“), a 

pozd ji doplatila i zbytek.188 Autorem t chto varhan byl podle Tomáše Horáka pražský 

varhaná  Jan Antonín Mat (Math, Matl). Nástroj m l dva manuály a dvanáct rejst ík , což by 

ve své dob  odpovídalo cen  nejmén  300 zlatých, je tedy z ejmé, že na nástroj bylo použito 

materiálu z p vodního nástroje.  
 

rok práce na varhanách částka 
1749 lad ní 8 zl. 
1756 lad ní varhan a „Fliegl“ 13.47 zl. 
1761 lad ní 16 zl. 
1762 se ízení pedálu 14.30 zl. 
1763 lad ní 6 zl. 
1765 lad ní 16.20 zl. 
1770 vylepšení m chu   0.51 zl. 
1772 lad ní 16.17 zl. 
1781 oprava m chu a lad ní klavír  3.26 zl. 
1787 lad ní 17.40 zl. 

 

Tab. 5. Účetní položky za varhany v kostele P. Marie Bolestné v letech 1747-1790. 
 

V roce 1861 byla na varhanách provedena oprava neznámým varhaná em, kterému bylo 

6. srpna vyplaceno 132 zlatých.189 Stav p vodní podoby nástroje vykresluje účet Karla 

Schiffnera (1836-1894) z roku 1881 a zárove  dává obrázek o dalších úpravách, které mistr 

na nástroji provedl: 

„Disposition und Kastenvoranschlag über die Reparatur und 
Stimmung der Orgel in der Kirche der frommen Jungfrauen 
vom Orden der heil. Elisabeth. 
 

Dieses Orgelwerk hat in zwei Manualen und einem Pedale 
zusammen 12 Register und zwar: 
 

I. Manuale 
1.  Principal  4  Fuß  von  Zinn 
2.  Oktave 2 ,, ,, ,, 
3.  Quinte  2 2/3  ,, ,, ,, 
4. Fugara 4 ,, ,, ,, 4 fach 
5.  Mixtur 1 ,, von Holz  offen 
6.  Flauta 8 ,, ,, ,, gedekt 

                                                 
188 Tamtéž, kn. 42: Den 14. dito [May 1775] ist die Neue orgl auf den Chor : darzu die Pfeiffen von der alten 

gekommen : verfertight worden; dem Orgl macher vor die Neue arbeit darbey 200. [fl.] dem staffirer 90. [fl.] 
Vor Bild hauer arbeit darbey 21. [fl.] dem Schlosser 6. [fl.] Facit 317. [fl.] ([pod výše uvedeným údajem 
p elepený a p epsaný text:] worden, der Orgel macher Bekommen 200. [fl.] der staffirer 90. [fl.] Welches Beyde 

die Frau Maria Deodata alß unßer Hertzliebste Würdige Mutter mit Ihren ersparten angebund gelden bezahlt. 

ferners ist gekomen vor die bild hauer Arbeit darauff 21. [fl.]) [nová strana:] So unßer Hertzliebste Würdige 

Mutter Mra Deodata zu ein Geistl: angedencken von ihren erfahrten angebünd gelden bezahlt.  
189 NA Praha, Alžb tinky: Kniha klášterních účtů 1851-1870, kn. 50. 
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II. Manuale: 
8.  Principal 2 Fuß  von  Zinn 
9.  Copula maj.  8 ,, von Holz  gedekt 
10. Copula min. 4 ,, ,, ,, ,, 
Im Pedale: 
11. Subbass 16 Fuß  von Holz  gedekt 
12. Octavbass 8 ,, ,, ,,  offen 
 

Im Ganzen 621 Pfeifen, wovon 405 von Zinn und 216 von  
Holz sind. 
 

Außer Reinigen, Stimmen und Intoniren dieser Orgel von ho- 
hen Altar aber mit guten, sympathetischen Ton, ist es dringend 
geboten die von Wurm zerfressenen Pfeifen durch neue zu 
ersetzen, weil Gefahr im Verzuge ist, indem der Wurmfreß 
sich rapid vertreitet sind sichdie nach guten Holzbestandtheile 
angesteckt werden. 
 

Der Kosten der Reparatur würden sich dennach belaufen: 
a. für einem neuen Subbass 16 Fuß   65 fl. 
b. für einem neuen Octavbass 8 Fuß   50 fl. 
      Fürtrag 115 fl 
c. für eine neue Copula major 8 Fuß   48 fl.   
d. für die Adaptirung der Pfeifensticke  30 fl. 
e. für die Reparatur und neue Ausfutterung der 
 Manual u. Pedalklaviaturen   10 fl. 
f. für das Zerlegen und Reinigen des ganzen Werkes 15 fl 
g.  für die Intonation und Reinstimmung pro Register 
 5 fl., 12 Register     60 fl. 
            Zusammen  278 fl. 
 

Zwei Hundert siebzig acht Gulden ö. W. 
mit vollkommener Haftung auf 3 Jahr. 
 
Wenn nur Stimmung und Reparatur der Orgel mit Aus- 
tausch der meist beschädigten Holzpfeifen durch überspiel- 
te, aber noch vollkommen gut erhaltene und – soweit sache 
nicht im Ansitze der Unterschritenen, - durch neue, wäh- 
rend die minder scharhaften mit einer Lösung von Schlam- 
kreide, Terpentinöl und Petroleum eingelassen und dann 
mit firnißfarbe gestrichen, wodurch sie noch für einige 
Zeit erhalten bleiben, --- gerünscht vürde, käme 
die ganze Auslage nur auf 120 fl. 
 

Ein Hundert zwanzig Gulden östr. Währ. 
 

Prag, am 28. April 1881 
Carl Schiffner 

Orgelbaumeister 
Zweihundert siebzig acht Gulden 
Oest. W. ein 29. September 1881 
richtig erhalten. 

Carl Schiffner 
Orgelbaumeister“ 
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V roce 1897 varhaná  Emanuel Št pán Petr (1853-1930) vestav l do p vodní sk ín  

nový nástroj se čtrnácti rejst íky a dv ma manuály. Zásadní zm nou byla p ístavba zcela nové 

varhanní sk ín  v boční st n  k ru, který i V. N mec v Pražských varhanách hodnotí jako 

necitlivý. Stav nástroje po p estavbách Jind ichem Schiffnerem (1853-1938) v roce 1914 je 

popsán v téže publikaci (p íloha obr. 22).190  

Varhany v kostele, stejn  jako pozitiv v kapli sv. Tekly, se záhy ocitly v nebezpečí 

válečných rekvizic. Oba však byly z této povinnosti vyjmuty a po roce 1918 rozhodnul 

Památkový ú ad o zapsání t chto i dalších pražských varhan mezi chrán né památky.191 

V meziválečném období (kolem roku 1935) provedl drobné opravy Josef R žička.192  

Poslední velké zm ny zakusily varhany v roce 1967, kdy byl nástroj p estav n firmou 

IGRA dle návrhu J. B. Krajse a spojen s jinými varhanami, p enesenými z kostela sv. 

Bartolom je na Starém M st . Jednalo se o nástroj od Jind icha Schiffnera z roku 1911,193 na 

jehož míst  je dnes nový nástroj od Vladimíra Šlajcha z roku 2000.194 

 

Pozitiv u sv. Tekly 

Kaple sv. Tekly byla postavena roku 1762 jako díkuvzdání za postupné ukončení 

Sedmileté války. V roce 1765 byl na k ru kaple postaven varhanní pozitiv (p íloha 

obr. 22).195 Tento nástroj mohl být hypoteticky postaven Antonínem Gartnerem z Tachova, 

nebo od pražského Dominika Matyáše Sedmíka.196 Nejedná se ovšem o tentýž dochovaný 

pozitiv, se kterým se m žeme v kapli setkat dnes. N mec označuje nástroj jako „positiv 

s pedálem“, vzhledem k tomu, že pedál nemá vlastní rejst ík a jedná se tedy o podobný 

nástroj, jaký vystav l na Strahov  premonstrát P. Šimon Truska.197 

Účty dokládají, že stávající varhanní pozitiv je pozd jší. Byl dokončen 19. kv tna 

1773 za cenu 100 zlatých a jeho stavitel si odvezl p vodní starý pozitiv, který ocenil za 30 

zlatých. Štukatér dostal 40 zlatých a truhlá  16 zlatých. Stejn  jako o dva roky pozd ji 

                                                 
190 N mec 1944, s. 203-204. 
191 Tamtéž, s. 224-225. 
192 Dle sd lení T. Horáka. Dále viz Rudolf MYŠKA: Varhany v Praze, Havlíčk v Brod 2005 (dále jen Myška 
2005), s. 65-66. 
193 Myška 2005, s. 66. 
194 Št pán Svoboda: Varhany a varhaná i v České republice, Praha – Staré M sto, kostel sv. Bartolom je, 
databáze online: http://www.varhany.net/. 
195 N mec s. s. 104 
196 Dle sd lení T. Horáka. 
197 N mec 1944, s. 131.  
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v p ípad  hlavních varhan v kostele, hradila náklady matka p edstavená M. Deodata ze svého 

„depozitu“ (p íloha obr. 23).198 

Pozitiv u sv. Tekly je pravd podobn  také práce J. A. Mata, jak plyne ze srovnání 

Matovy varhanní sk ín  na k ru kostela v Hostivicích.199  Pokud je tomu tak, byl by pozitiv 

jediným dochovaným nástrojem tohoto varhaná e. Podle hypotézy T. Horáka vyplývá 

z uvedených zjišt ní, že Sedmík a jeho nástupce Mat, který si vzal za manželku Sedmíkovu 

vdovu, mohli pracovat jako „dvorní“ varhaná i pražských alžb tinek p inejmenším do roku 

1779, kdy Mat p edčasn  zem el. 
 

 
Obr. 3: Inventá  kláštera: Inventarium. Uiber die sämtliche bei der Kirche des pragen Elisabethinerklosters 

befindlich Praeziosen Apparamenten, und übrigen Kirchengeräthschaften, A°. 1843. 

 

2.5.2. Dechové nástroje a tympány 

Podle dochovaných účt  víme, že klášter již p ed rokem 1750 po ídil na k r kostela 

trompety. Jejich opravy prob hly v letech 1750 a 1770.200 Hra intrád v kostele P. Marie 

Bolestné je doložena na velké svátky již p ed polovinou 18. století a kompozice z hudební 

sbírky b žn  užívají trompet či lesních rohů. Částka 1 zlatý 12 krejcar  za fistuli k lesnímu 

roku za rok 1757 je nejstarším dokladem tohoto nástroje v klášte e.201 

V 19. století byl na k r po ízen soubor nových žesťových nástroj . Dodnes dochovaný 

soubor od pražského výrobce Antona Lipperta čítá dv  klariny in Es z roku 1859 a dva 

                                                 
198 NA Alžb tinky, kn. 42: NB: den 19. May [1773] ist ein Neues Positiv in die S: Thecla Capell auf gestellt 

worden. Der orgl Macher hat d. alte Positiv Vor 30. fl. angenohmen, 70. fl. am bahren Empfangen, also Gekost 

100. fl. der Staffirer 40. fl. der Bildhauer 16. fl. so die Würdige Mutter Fr: M: Deodata Von ihren Deposito 

bezahlet. [Až na pravopisné odlišnosti je tentýž text uveden v Convent-Buch 1747-1782, kn. 41, zápis ke 
stejnému datu platby.] 
199 Dle sd lení T. Horáka. O současném styvu viz Myška 2005, s. 67. 
200 NA Alžb tinky, kn. 38. 
201 Tamtéž. 
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p irozené lesní rohy in Dis (1859 a 1857).202 Lippert byl vedle Johanna Adama Bauera jedním 

z vyhledávaných pražských mistr  svého oboru.203 

Pro existenci d ev ných dechových nástroj  v klášte e zatím nemáme p íliš d kaz , 

vyjmeme-li obsazení hoboj  a klarinet  v ad  kompozic z hudební sbírky. Ve sbírce se 

dokonce objevuje i obsazení basetového rohu,204 není však vyloučeno, že byl part hrán na 

jiný nástroj, který byl účinkujícím k dispozici. 

Součástí inventá e k ru byly též tympány, a to nejpozd ji roku 1764, kdy byla 

zaplacena jejich oprava.205 V klášte e se dochovaly dva kusy tympán  z první poloviny 

19. století, včetn  paliček, které mohou být ješt  z 18. století.206 Oprava tympán  byla 

v 19. století provedena v letech 13. dubna 1852 a 9. íjna 1855 za 30 krejcar , pak v cen  

60 krejcar  11. listopadu 1859.207 

 

2.5.3. Loutny a harfy 

Účty roku 1753 dokládají potah strun na loutnu a roku 1759 byla klášterem 

zakoupena i harfa. V majetku kláštera bylo v pr b hu 18. i 19. století harf více. V majetku 

kláštera se do současnosti zachovaly dv  diatonické harfy neznámých autor  z 19. století.208 

Hru na harfu v 19. století učil sestry v pražském klášte e jistý F. J. Burian, který sestrám 

v noval rukopisnou školu hry na harfu. Tato pedagogická pom cka je dnes bohužel 

nezv stná, ale ze záznamu v SHK vyplývá, že byla v nována sest e M. Emanuele, která 

p sobila v konventu v 30. letech 19. století.209 

                                                 
202 Kdysi CZ Pnm, sbírka hudebních nástroj , sig. 884 E, 978 E, 997 E, 1798. Keller 1977, s. 130, 137. Nyní 
uloženo v klášte e na Slupi. 
203 Žurková, s. 30, 205. 
204 Vinzenz MASCHEK: Graduale in F pro Festo Visitationis BVM, CZ Ppmb, sig. L A 63. 
205 NA Alžb tinky, kn. 38. 
206 Keller s. 35. V CZ Pnm se v p ípad  tympán  jednalo o sig. 94, 95; 2045 E a paličky se sig. 108, 109; 2045 E. 
207 NA Alžb tinky: Kniha klášterních účtů 1851-1870, kn. 50. 
208 Keller 1977, sig. 1157/2012 E a 1158/2016 E. 
209 Viz SHK, CZ Ppmb: Harfen-Schule von F. J. Burian aus besonderer Hochachtung gewidmet der 

Ehrwürdigen Geistlichen Jungfrau Emanuela aus dem Orden der Elisabethinerinen zu Prag. 
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2.5.4. Smyčcové nástroje 

Housle byly součástí vybavení v tšiny k r  18. i 19. století. Účty dokládají nákupy 

strun k houslím v letech 1766, 1774 a 1775.210 Na k ru byly pravd podobn  již v polovin  

18. století dv  violy (tj. violy da braccio), jak lze soudit podle ady opis  kompozic, které 

s dvojicí viol počítají. V roce 1759 byla též p ikoupena viola d’amour.211 Ta bývala zapojena 

v koncertantních partech n kterých kompozic hudební sbírky.212 Zdá se, že v konventu 

pobývaly též zdatné interpretky na violoncello. Nejstarší datovaná (byť fragmentární) 

hudebnina sbírky s partem violoncella je z roku 1749 213 a v účtech se s nástroji „Basetl“ či 

„Passetl“ setkáme ve výdajích za rok 1753, kdy byly po ízeny struny na první z nich, a druhé 

zakoupil konvent v roce 1760.214 Violoncellového koncertantního duetu bylo využito nap . v 

anonymních pastorálních Litaniích.215  

Violon („Große Pass Geigen“), který byl podle účt  zakoupen roku 1764,216 je bez 

pochyby nástrojem Jana Ji ího Hellmera, vyrobeného v Praze roku 1731 a pat í k n mu též 

dva smyčce z 19. století.217 Jedná se o tentýž nástroj, restituovaný v roce 2014 z Českého 

muzea hudby, a který se nyní nachází v klášte e. 

 

2.5.5. Klávesové nástroje 

Jak sv dčí knihy účt , klášter vlastnil p inejmenším po roce 1750 strunný klávesový 

nástroj („Clavier“, „Fliegl“), který byl v letech 1756, 1760 či 1766 lad n a roku 1764 

opravován neznámým mistrem varhaná em.218 Jednalo se pravd podobn  o tutéž osobu či 

                                                 
210 NA Alžb tinky, kn. 38. 
211 Tamtéž. 
212 Nap . CZ Ppmb, sig. L A 104. 
213 Anonymus: Litanie pastoral [!] CZ Ppmb, sig. L A 251. Na vnit ní stran  obálky druhotn  použitá obálka z 
hudebniny „Credo. a Canto, Alto, Tenore, Basso, Violinis 2bus., Clarino Solo. Violonzello con Organo. Anno 
1749.“ 
214 NA Alžb tinky, kn. 39, Kirchen Außgaaben, Vor daß Jahr Christi 1753: „Vor 1. Paßetl und Lauten zu 
beziehen 3.30 [fl.]“ Kirchen Außgaaben 1760: „Vor 1 Neues Pasetl auffs Chor 7 [fl.].“ 
215 Anonymus: Litanie pastoral. [!] CZ Ppmb, sig. L A 251.  
216 NA Alžb tinky, kn. 38 a 39, Kirchen Außgaaben Vor daß Jahr Christi 1764: „Vor eine Große Pass Geigen 11 
[fl.]“ 
217 CZ Pnm, sbírka hudebních nástroj , sig. 1844 E. Keller 1977, s. 84, 85. 
218 NA Alžb tinky, kn. 38: 1760 „Vor Musicalien Notten Papier und Clawir stimmen 5.16 [fl.]“ 1764 „Vor 
Claffir und Pauken zu Repariren 2.45 [fl.]“ 1766 „dem Orgl macher vor ein Clawir zu stimen 0.51 [kr.]“ Tamtéž, 
kn. 39: 1756 „dem Orglmacher Vor die Orgl zu stimmen wie auch Vor den Fliegl 13.47 [fl.]“ 1760 „Vor etliche 
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dílnu, která spravovala varhany na k ru kostela P. Marie Bolestné a v kapli sv. Tekly. V roce 

1781 již máme v účtech zmi ovaná lad ní dvou „Clavier “.219 Starší z nich bylo bezpochyby 

cembalo, jehož part nalezneme roku 1776 v oratoriu určeném na Velký pátek220 a jehož 

použití jako continuového nástroje v duchovní a zejména oratorní hudb  je ve své dob  

typické pro postní období. Nov jší nástroj mohlo být jak cembalo, tak klavichord či jakýkoliv 

typ kladívkového klavíru. 

 

2.5.6. Zvony 

Klášter nechal n kolikrát odlít, opravit i p etavit zvony. ada aktualizovaných 

informací o zvonech byla publikovaná roku 2005 v knize Pražské zvony,221 p esto se však 

n které informace komplikují ve sv tle písemných pramen  z klášterního fondu.  

Již v roce 1725 zn ly z v že kostela P. Marie Bolestné nové zvony p i sv cení čerstv  

dostav ného chrámu.222 Roku 1734 byl odlit velký zvon „Alžb ta“.223 Datum známe podle 

nápisu na pozd jším zvonu roku 1840 p elitém ze zvonu p vodního. Velký zvon m l své 

místo v hlavní kostelní v ži. 

Nejpozd ji ve 40. letech 18. století m l klášter p inejmenším dva funkční zvony, jeden 

velký a jeden malý. Kostelní výdaje pro rok 1747 dokládají vým nu hlav obou zvon .224 

V roce 1761 byl ulit zvona em Johannem Georgem Kohnerem zvon Tekla na 

objednávku matky p edstavené M. Elisabethy a Corde Mariae. Zvon byl posv cen 5. prosince 

1761. I tento zvon byl ke konci 19. století p etaven.225 

Občasné opravy zvon  byly zcela b žnou součástí údržby kostela. Roku 1762 byla 

spolu s jinými tesa skými pracemi vyhotovena nová stolice pro „velký zvon“ 226 roku 1784 a 

1790 byly opraveny hlavy blíže neurčených zvon ,227 stejn  jako pozd ji v 19. století. 228 

                                                                                                                                                         
Clavier zu stimmen 2.15 [fl.]“ 1764 „Vor Claffir und Paucken Zu Repariren | 2.45 [fl.]“ 1766 „dem Orgl macher 
vor ein Clawir zu stimmen | 1.51 [fl.]“ 
219 NA Alžb tinky, kn. 41: 1781 „Vor balcken flicken und 2 Clavir stimmen. | 3.26 [fl.]“ 
220 E. RICKERT: Der verlorne Sohn, CZ Ppmb, sig. L A 103. 
221 Ludmila KYBALOVÁ, Radek LUNGA, Petr VÁCHA: Pražské zvony, Praha 2005 (dále jen Zvony 2005). 
222 Ekert II, s. 231. 
223 Zvony 2005, s. 184-185. 
224 NA Alžb tinky, kn. 39: „Angefangen den 1. Januar: Anno Dni, 1747. Extra Außgaaben Juny. Für Neuen 
riehmen in die Glocken 0.51 [fl.] (…) | Kirchen Außgaaben. | Ein neuen Rihm an die grosse Glocken sambt 
trinckgeldt 4.13 [fl.]“ 
225 Zvony 2005, s. 184. 
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V roce 1796 byl pro alžb tinky Janem Václavem Kühnerem v Praze p elit zvon 

František z roku 1675. Odkud p vodn  pocházel, není jisté. Podle všeho byl zav šen na vížce 

kaple sv. Tekly, v první sv tové válce byl však zrekvírován (p ílohy obr. 6).229 

V roce 1840 prob hlo p etavení velkého zvonu „Alžb ta“ Karlem Bellmannem na 

Novém M st . Žel i tento zvon byl zrekvírován, pravd podobn  až za druhé sv tové války.230 

Určení zvon  komplikují kostelní inventá e z roku 1843 a 1846, uvád jící odlišná 

jména a zdá se, že p vodní zvony byly po p etavení p ek t ny (p ílohy obr. 5). Podle 

inventá  byla nejv tším zvonem „Thekla“ (po ízen za částku 297 zlatých, 20 krejcar , 

ocen n částkou 99 zlatých), st edním zvonem byl „Jan Nepomuk – Prokop“ (p vodn  za 90 

zlatých, ocen n na 20 zlatých) a malým zvonem pak „Jan K titel“ (za 60 zlatých, ocen n též 

na 20 zlatých).231  

V roce 1894 byl Arnoštem Diepoldtem v Praze na Starém M st  p etaven Kohner v 

zvon z roku 1761, jako dar matky p edstavené M. Ignacie de S. Nicolai. Posv cen 3. července 

1894 na jméno „Tekla“ a zav šen ve v ži.232 

                                                                                                                                                         
226 NA Alžb tinky, kn. 38, Extra Außgaaben A° 1762: „Denen 2. Zimmer Lenthen, Welche auff dem Großen 
Thurm den Glocken stuhl Neu Gemacht, Auch eins Neue stiegen auff den Kleinen boden; den Garten- Zaun und 
Kleine Holz Schuppen Außgebessert, 19. tag gearbeitet 19. [fl.]“ 
227 NA Alžb tinky, kn. 41, Kirchen Außgaaben Im Jahr 1784: „Vor Palmen – Roßen – Roßmarin – Riem Zum 
Glocke flicken und mehr Kleinigkeiten 2.50 [fl.]“ Kirchen-Außgaaben 1790. „Vor ein Neuen glocken Riem 1. 
[fl.]“ 
228 NA Alžb tinky, kn. 49: 1846 4. Juni „Reparierung der Glo[c]ke oder Rühmens 1.15 [fl.]“ 
229 Zvony 2005, s. 184-186: František m l pr m r 39 cm, výška 29 cm. Podoba p elitého zvonu: „Koruna s 6 
uchy, základ s fabionem. Na horním okraji hrana, pod ní na lince za-v šené vav ínové festony. Vp edu na boku 
reliéf kající se sv. Má í Magdaleny. Naproti reliéf sv. Prokopa. V nec odd len t emi linkami, prost ední o málo 
širší. Vp edu dole na lince ručička ukazující na signaturu: I. W. K. 1796 (= Johann Wenzel Kühner).“ 
230 Tamtéž, s. 186: „Pr m r 52,5 cm, výška 39,5 cm. Zav šen ve v ži. Rekvírován pravd podobn  až v II. 
sv tové válce. Reliéf sv. Prokopa (pod ním text: ST. PROCOPI) a sv. Alžb ty (pod ním text: ST. 
ELIESABETA). Mezi reliéfy dvou ádkový nápis: VOX TUA DIVE PROCOPE ASSISTET VOCI MEAE, UT 
TUIS PRECIBUS A FULGURE ET GRANDINE LIBEREMUR. Na prot jší stran  čty ádkový nápis se 
jménem zvona e: GEGOSSEN IM IAHRE 1734 UND ÜBERGOSSEN UNTER DER OBERIN MARIA 
RAPHAELA IM IAHRE 1840 VON CARL BELLMANN K. K. HOFGLOCKENGIESSER IN PRAG.“ 
231 APA II, Kostelní inventá e, Alžb tinky 1843 a 1846, sig. XII, kart. 1679: „Ob dem Thurme. [Nro.] 30. 
Größere Glocke für die hohe Fest[t]ägen mit der Bildniß St. Thekla v. Gewicht pr. 297 ff. a 20 xr. [Stücke 
schlechten] 1. [Schätzhauses Werth] 99. [ff.] zweite Glocke geweicht und getauft Johann Nepomucene – Procopi 
enthält gegen 90 ff. [Stücke schlechten] 1. [Schätzhauses Werth] 20 [ff.] ganz Klein Glocke ober St. Thekla 
Kapelle heißt Johann Taufer in Gewicht gegen 60 ff. [Stücke schlechten] 1. [Schätzhauses Werth] 20 [ff.]“ 
Inventá  z roku 1846 obsahuje vícemén  totožný p epis popisu z roku 1843. 
232 Zvony 2005, s. 184-186: Pr m r 65,5 cm, výška 50,5 cm, hmotnost 189,55 kg. Reliéf sv. Tekly (pod ním 
text: S: THEKLA). Naproti sedmi ádkový nápis: „MARIA ELISABETH A CORDE MARIAE ORDINIS S: 
ELISABETHAE 3. REGL: S: FRANCISCI SERAPHICI DER ZEIT OBERIN 1761. IOHANN GEORG 
KOHNER GOSS MICH IN PRAG. ZA P EDSTAVENÉ TOHOTO KLÁŠTERA MARIE IGNACIE DE S: 
NICOLAI BYL JSEM P ELIT ARNOŠTEM DIEPOLDEM V PRAZE R. 1894“. 
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První sv tová válka s sebou ve válečných rekvizicích 1916 smetla jak velký zvon 

Teklu, tak Františka (p ílohy obr. 6). Nové zvony „Tekla“ a „František“ byly odlity roku 

1926 od chomutovského zvona e Richarda Herolda a zav šeny na v ž, i ty však byly zničeny 

spolu se zvonem „Alžb ta“ za druhé sv tové války (p ílohy obr. 7).233 

                                                 
233 Tamtéž, s. 102, 186. Zvon „František" z roku 1926, od Richarda Herolda v Chomutov , pr m r 65 cm, výška 
60 cm, hmotnost 166 kg, lad ní dis2. Zvon „Tekla" z roku 1926, od Richarda Herolda v Chomutov , pr m r 46 
cm, výška 45 cm, hmotnost 65 kg, lad ní gis2. 
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3. Hudba v klášte e druhé čtvrtiny 18. století 

Po p íchodu alžb tinek do Čech až do období, kdy byl dostav n chrám P. Marie 

Bolestné na Slupi, se k hudb  nedochovalo vícemén  nic. Tento stav nep ekvapuje vzhledem 

k provizoriu, ve kterém sestry pobývaly p i r zných šlechtických domech, a kde se 

nenacházel prostor pro cokoliv, p esahující nejprostší liturgickou praxi. Do roku 1725 tedy 

nemáme žádných informací o jakýchkoli hudebních aktivitách spojených s p sobením ádu 

v Praze. Pokud tedy fungovala v omezených podmínkách liturgická i jakákoli jiná hudba, 

omezovala se na zp v provozovatelný za provizorních okolností.  

V okamžiku, kdy byl dostav n konvent s kostelem, otev el se mimo jiné prostor pro 

realizaci hudební produkce a náročn jšího hudebního doprovodu liturgie. Fundace a dary na 

klášter i nemocnici zajistily mj. prost edky pro ve ejnou prezentaci. V období po dostavb  

chrámu byla zejména po ízena nejstarší vrstva liturgického hudebního repertoáru (misály, 

graduály, sbírky motet, rekviem, mariánských antifon, ad.), který bychom mohli pracovn  

označit jako „starý fond“, obsahující jednoduchý repertoár pro jeden až dva sólové či sborové 

hlasy s linkou continua (výjimečn  doprovodem houslí) a odpovídá tak repertoáru, který ve 

své dob  používali františkáni. P estože se u alžb tinek objevuje figurální hudba již p ed 

rokem 1751, než byl ád p ivt len k ádu kapucín , polovina 18. století se jeví jako relativní 

mezník mezi postupným opoušt ním repertoáru „starého fondu“ a tvorbou fondu „nového“. 

Nejstarší dochované účetní záznamy jsou až z roku 1747 a narážíme též na nep ístupnost 

klášterní kroniky, která by adu nejasností objasnila.  

První polovina 18. století byla pro ád napln na stavebními a za izovacími pracemi 

v klášterní novostavb  a mimo jiné i starostmi týkajícími se zakládáním nových ádových 

dom . Pražský konvent se stal mate skou institucí ady z nich. 234 Uprost ed t chto aktivit již 

byly pln  v provozu n které prostory nemocnice, která p ijímala nemocné pacientky.  

Druhá čtvrtina 18. století s sebou nesla pro klášter adu komplikací. Jednou z nich byl 

spor o stavbu nového kláštera celestinek v t sném sousedství špitálu alžb tinek „Na Bašt “ 

vedle chudobince u sv. Bartolom je. Nová monumentální stavba by nemocnici stínila, 

nehled  na adu jiných provozních komplikací.235  Ob  strany se nakonec dohodly, že 

                                                 
234 Schaeffner 1845, s. 65. 
235 Jind ich KOLDA: Celestinky na Novém Městě pražském (1739-1782), diplomová práce FF, Hradec Králové 
2015, s. 19n.  
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celestinky od svého zám ru ustoupí a postaví sv j konvent jinde vým nou za odškodné 

10.000 zlatých.236  Alžb tinky si vymínily podmínku o podob  a ohledech jakékoli budovy, 

která by byla v budoucnu na dotyčném pozemku postavena, což svým zp sobem ovlivnilo 

fakt, že parcela je nezastav ná dodnes. 

Bolestn  zasáhly klášter válečné události ve 40. letech. B hem války musely 

alžb tinky zaplatit procházejícím armádám dohromady výpalné kolem 20.000 zlatých a živit 

tábo ící vojáky.237 Tehdy vym nily za odevzdané výpalné v tšinu svého jm ní. V klášte e 

zárove  hledali pomoc ran ní a lidé bez st echy nad hlavou. Budova konventu utržila t žké 

rány, zejména p i bombardování Prahy pruskými vojsky roku 1744, kdy část krov  vyho ela a 

t žce byly poničeny i klenby celé budovy.238  

Klášter p ežil všechny útrapy zejména díky podpo e šlechtických rodin.239 Portréty 

t ch nejvýznamn jších mecenáš  byly zav šeny v nemocničním sále: Maria Teresia von 

Hesse, Marie Eleonora von Bissing, Johann Wenzl Martini (d kan u sv. Víta v Praze), Maria 

Elisabeth Nell, Johann Frick (d kan ve Staré Boleslavi), Anna Kate ina Valdštejnová, Maria 

Adelheid von Thun, Wenzl Anton Kuschelli, Katharina Deterlin, Markéta Radecká z Radče, 

Marie Kate ina Morzinová, Anna Barbara Agricola, Ernst Norbert von Schutzwerth, Maria 

Barbara Gräfin von Waha a Franz Anton Ering. 240  

Roku 1745 do Prahy p ijela Marie Josefa Habsburská (1699-1757), manželka saského 

kurfi ta a polského krále Augusta III. (1696-1763). P i této p íležitosti navštívila všechny 

pražské ženské kláštery. Ani alžb tinky nebyly výjimkou.241 P i této p íležitosti se sloužily u 

Panny Marie Bolestné slavnostní bohoslužby za vyzván ní všech zvon .242  

Nemocnice disponovala v 40. letech čty iadvaceti l žky. Ješt  za rok 1725 p ijala 

nemocnice 57 nemocných, zatímco v roce 1746 bylo do nemocnice p ijato již 416 

nemocných. V témže roce bylo v klášte e kolem čty iceti laických i chórových sester, které se 

staraly o nemocnici a také vykonávaly vedlejší ošet ovatelské činnosti, včetn  zubního 

ošet ení u nemocniční fortny. Tomuto ádu podléhal též hudební provoz. 

 
                                                 

236 Ekert II, s. 231. 
237 Schaffner 1845, s. 61-62. 
238 Tamtéž, s. 62 
239 Tamtéž, s. 60, 63. 
240 Tamtéž, s. 67. 
241 František Vácslav FELÍ : Letopis 1723–1756 (ed. Jan Vogeltanz), Praha 2011. s. 304: „Královna polská v ten 
čas v Praze svého zdržování velmi nábožná byla a hlavn jší kostely, kde tehdáž modlení konané bylo, se svými 2 
princeskami jest p íkladn  navšt vovala. Nemén  všechny panenské kláštery, který se v Pražských m stech 
vynacházely (žádného neopustíc), jest navštívila.“  
242 Schaeffner 1845, s. 68. 
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3.1. Charakteristika hudebního provozu 

Jak vypadala rámcová liturgie v pražském klášte e, bylo pojednáno výše. V první 

polovin  18. století se zde vyvíjela liturgická praxe s adou specifických tradic, jakou byla na 

p íklad tradice páteční d kovné pobožnosti u oltá e Pražského Jezulátka v kapitulní síni, 

založená 8. ledna 1740.243 Repertoár nejstarších hudebn  liturgických knih ze 30. let 

18. století p ináší rámcový repertoár na významné svátky první i druhé t ídy. 

Hudební doprovod liturgických slavností v klášterním kostele Panny Marie 

Sedmibolestné ilustruje úvod kázání u p íležitosti obléknutí ádového roucha Marie Anny, 

hrab nky Pöttingové v dob  Velikonoc roku 1728: 

 

„Heunt vor fünff Wochen celebrirten wir das fröhlige und Freuden volle Fest und den 

Sonntag der Glorreichen Aufferstehung Christi JEsu unsers Heylands und Seeligmachers; 

Heunt begehen wir den Sonntag, so da genandt wird der Creutz Sonntag. Wor fünff 

Wochen wurde durch die gantze Wochen in der Kirchen, und bey dem Altar ein doppeltes 

Alleluja gesungen; heunt fanget an die Creutz- und Bett-Woche. Vor fünff Wochen 

wünschte ein Freund dem andern, die Kinder denen Eltern, glückseelige Feyertäge, und ein 

fröliges Alleluja.“ 244 

 

P estože se z období p ed polovinou 18. století dochovaly minimální a nep íliš detailní zprávy 

o hudební praxi v klášte e, z stala nám zato dochovaná ada hudebních pramen , nebo 

alespo  záznamy o existenci dnes nezv stných hudebnin. 

Alžb tinky p ipadaly p ed rokem 1751 k ádu františkán , poté byly p evt leny ke 

kapucín m až do roku 1930. Františkánský ád byl výjimečný svoji svébytnou hudební praxí, 

kterou se aktivn  diferencoval od ád , kladoucí d raz na ve ejnou reprezentaci a smyslové 

vnímání. Vymezoval se tak nejen v či jezuit m, piarist m a dalším, ale i ostatním ád m 

sv. Františka Serafínského, jakými byli zejména minorité a kapucíni. Jako jediní z církevních 

ád  se nikdy nezapojili do provozování okázalé figurální hudby a dlouho dovolovali pouze 

jednohlasý zp v, v mimo ádných p ípadech s doprovodem smyčc  a continua, výjimečn  i 

dechových nástroj , nikdy však s trompetami a tympány. V tomto obsazení se vyvinul 

specifický hudební styl, který p etrval až do konce 18. století. Již koncem 18. století se 

                                                 
243 Šámal 1941, s. 22. 
244 Joannes FRICK: Anrede da die hoch und wohlgeborene Fräule Maria Anna Gräfin von Pötting, bey denen 

geistlichen Jungfrauen Elisabethinerinnen ... auf der Neu-Stadt Prag ... angekleidet worden, Prag, Joachim 
Kamenitzky [1728], Strahov sig. BU II 135/20; BQ II 163/13. 
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františkáni stále více p iklán li k čty hlasé vokální sazb , byť stále s jednoduchým 

instrumentálním doprovodem.245  

Tento „františkánský“ styl však nebyl pouze výhradní doménou františkán . Vokáln  

jednohlasou sazbu s jednoduchým doprovodem používali v určitém období též jiné ády, jako 

nap íklad milosrdní brat i, pauláni či servité.246 

Alžb tinky, zdá se, používaly ješt  do 40. let 18. století práv  tento typ repertoáru 

zapsaný v rukopisných knihách („starý fond“). Na ten kolem roku 1750 navazuje nejstarší 

vrstva rukopis  figurální hudby („nový fond“). Na otázku, do jaké míry v tomto posunu hrálo 

p evt lení alžb tinek ke kapucín m, nebude možné odpov d t, dokud nebude vypátrán bližší 

materiál, týkající se podrobností této zm ny, nemluv  o kronice, chyb jících účtech a jiných 

písemných dokumentech, které jsou v současnosti nezv stné. 

 

3.1.1. Starý fond hudebnin 

„Starý fond“ hudebnin, sestávající z repertoáru mezi léty 1730-1750, byl svázán do 

hn dé k že, v tšinou ve svazcích či hlasových knihách. Dochoval se pouze torzovit , adu 

dnes nezv stných svazk  však dokumentuje Souborný hudební katalog. V období práce na 

tomto tématu byly k dispozici t i svazky z Národní knihovny, sedm svazk  z Českého muzea 

hudby a jeden svazek ze soukromé sbírky. Karty Souborného hudebního katalogu sv dčí o 

šestnácti knihách „starého fondu“, dohromady tak máme evidenci o 25 jednotkách (tab. 6). 

V tšina fyzicky dochovaných svazk  mívala na p ídeští pečetním voskem vlepená 

folia, která však byla pozd ji odtržena. Mohlo se jednat o formu ex-libris, či jiné informace, 

týkající se vlastnictví či provozovací praxe hudebnin.  

                                                 
245 Ladislav KAČIC: Opus franciscanum v zápise a zvukovej podobe, Slovenská hudba 1992 (18), 1, s. 136-145. 
Týž: Pôsobenie jezuitov, františkánov a piaristov v hudbe na východnom Slovensku v 17. a 18. storočí. In: Jazyk 
a kultúra v slovanských a neslovanských súvislostiach, Bratislava 2013, s. 231-237. 
246 Rád bych zde pod koval Ladislavu Kačicovi za konzultaci tohoto tématu. 
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SF Titul (MS) datace obsazení 
současné 
uložení 

SHK / RISM 

1 Allerhandt Motettenbuch ca 1755 partit. (C, bc) ? 
Ppmb 2 
550083991 

2 Anderes Meessbuch ca 1755 partit. (C, bc) ? 
Ppmb 3 
550083981 

3 Dass dritte Meesbuch ca 1755 partit. (C, bc) ? 
Ppmb 4 
550083982 

4 [Svazek p ti mší] ca 1755 hl. kniha C ? 
Ppmb 5 
550084004 

5 [Kniha 13 mší a 12 hymn ] ca 1734 hl. kniha C ? 
Ppmb 6 
RISM deest 

6 Andertes [Messen] Buch 1734 hl. kniha C ? 
Ppmb 7 
RISM deest 

7 [T i lat. mše] ca 1730-45 hl. kniha C ? 
Ppmb 8 
RISM deest 

8 [Kniha loretánských litanií] ca 1730-45 hl. kniha C ? 
Ppmb 9 
550500007 

9 [Kniha mariánských antifon] ca 1730-45 hl. kniha C ? 
Ppmb 10 
RISM deest 

10 [Kniha ofertorií a nešpor] ca 1730-45 hl. kniha C ? 
Ppmb 11 
RISM deest 

11 
[Kniha mešních proprií a 
hymn  hl. svátk  círk. roku] 

ca 1730-45 hl. kniha C ? 
Ppmb 12 
RISM deest 

12 
[Graduale Romanum, Editio 
Medicaea] 

ca 1730-45 V ? 
Ppmb 13 
RISM deest 

13 
[Mešní propria na svátky 
svatých] 

ca 1730-45 hl. kniha C ? 
Ppmb 14 
RISM deest 

14 
[Kniha mešních mariánských 
proprií a antifon] 

ca 1730-45 partit. (C, bc) 
soukromá 
sbírka 

Ppmb 15 
 (SHK) 

15 
[Vesperál]  
R. P. Oswald a S. Cecilia 

ca 1730-45 hl. kniha C Pu 59 R 5505 
Ppmb 16  
RISM deest 

16 
[Kniha motet a mešních 
proprií] (3 DS) 

ca 1730-45 hl. kniha C ? 
Ppmb 17 
 RISM deest 

17 
[Graduál] 
MS: M. E. de Cor Jesu 

1736 hl. kniha C Pu 59 R 5004 deest 

18 [Polyfonní ordinarium] ca1720-1750 hl. kniha C Pu 59 R 5152 deest 

19 O salutaris ca 1730-45 partit. (C, bc) Pnm L C 88 deest 

20 Gesangbuch Primo ca 1730-45 partit. (C, bc) Pnm L C 229a deest 

21 
Gesangbuch Secundo. 
"Leyches gesang" 

ca 1730-45 partit. (C, bc) Pnm LC 229b deest 

22 Mutter Gottes Buch ca 1730-45 partit. (C, bc) Pnm L C 270 deest 

23 
[Kniha č. 3] Introitus Von 

Unßern Herr Gott 
ca 1730-45 partit. (C, bc) Pnm L C 271 deest 

24 [Kniha č. 7] Sonntagbuch ca 1730-45 partit. (C, bc) Pnm L C 272 deest 

25 
[List z hlasové knihy,  
s. 129-130] 

ca 1730-45 C Pnm L C 273 deest 

 

Tab. 6: Seznam pramen  ze „starého fondu hudebnin“ (SF) 
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Provenienci n kterých rukopis  potvrzuje grafická výzdoba, repertoár, nebo p ípisy a 

datace, jako je tomu v p ípad  Graduálu SF 17:247 
 

„O A M: D Gl: pro Choro | Venerabilium Virginum | Elisabethinarum Neo Pragen: | Script: 
per M: E: De Cor Jesu | Omnis recti Corde laetitiae | Cum Cordis Rectificatio. | Allen denen 
Aufrichtigen Von Hertzen | Jesu Zur freydt, mit aufrichtigkeit | deß Hertzens. 1736 den 21 
April.“ 

 

Vyplývá z n j, že pisatelkou byla ádová sestra Marie „E.“ s postulátem „od Srdce Ježíšova.“ 

Rukopis (nebo sv j podíl na n m) dokončila 21. dubna 1736 pro pot eby klášterního chóru.

 V písemných pramenech zatím nebylo odpovídající jméno nalezeno.248 Je možné, že 

šlo o M. Eleonoru, která téhož roku odcestovala s M. Franciskou do nov  založeného 

konventu v Mnichov . Z ostatních dochovaných rukopis  starého ani nového fondu hudebnin 

se identicky neshoduje žádný další rukopis. Svazek je bohat  zdobený. Na titulní iluminaci je 

zobrazena sv. Alžb ta (obr. p íloha 8), na prot jší stran  je sv. Anna od K íže (obr. 

p íloha 9a), ilustrující hudební zápis následující mše. 

Knihy SF 17 a 18 (obr. p íloha 9b) čítají i další charakteristické znaky sv dčící o 

alžb tinské provenienci. Mešní repertoár se shoduje s adou svátk  první t ídy, typických pro 

roční liturgii ádu (tab. 1 viz též p íloha I/1). Jedná se v obou p ípadech o sopránový hlas 

z vícehlasého graduálu, ostatní hlasové knihy se zde, stejn  jako u jiných vícehlasých svazk , 

nedochovaly. V notovém zápisu jsou indikovány pasáže „Tutti,“ „Solo,“ „Solo 2 Voc:“ a 

„A Capella,“ z čehož plyne, že k svazku náležel p inejmenším ješt  jeden vokální hlas, basso 

continuo, možná též další vokální či instrumentální hlasy. 

V knize mší SF 6 je letopočet 1734 vepsán do iniciály slova „Osanna“.249 Tato kniha 

navazuje v číslování jednotlivých mší na p edchozí svazek SF 5 a určuje tak jeho horní 

časovou hranici. 

I další p ibližná vročení v tabulce 6 jsou p evzata z katalogizačních lístk  Souborného 

hudebního katalogu. Není zde ovšem vysv tleno, z čeho datace vychází. Shodné datace 

naznačují, že se mohlo jednat o stejnou či podobnou písa skou ruku, vazbu či úpravu 

pramene. Jelikož jsou však tyto prameny nezv stné, datace „ca 1755“, „ca 1730-40“ a „1730-

1745“ nelze potvrdit ani vyvrátit.  

                                                 
247 Rád bych na tomto míst  pod koval Zuzan  Petráškové za laskavé zprost edkování pramen  od alžb tinek 
v Národní knihovn  ČR. 
248 Nejstarší dochovaný seznam sester ve fondu APA je z roku 1758, kde by se nabízelo jméno tehdejší matky 
p edstavené Marie Elisabethy a Corde Maria, které v té dob  bylo 52 let a byla tehdy 35 let v klášte e. Její 
postulát však, p ese všechnu podobnost znak , ubírá teorii na pravd podobnosti. 
249 Nezv stný svazek Andertes [Messen] buch SF 6, SHK Ppmb 7, s. 271. 
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Zdá se, že knih bylo více, než je shrnuto v tabulce 6. Svazky byly ve své dob  

číslované, číslování se však dochovalo pouze na knihách SF 23 (kniha č. 3) a SF 24 (kniha č. 

7). Vytržené kompozice SF 19 a SF 25 sv dčí o dvou r zných svazcích, ze kterých byly tyto 

skladby vytrženy. Pozd jší recepce na p elomu 19. a 20. století z ejm  nehodnotila tento 

repertoár jako p ínosný pro praxi, když tehdejší editelka k ru M. Serafina napsala na SF 19 

tužkou „Nichts besonders.“ 

Tabulka v p ílohách (p ílohy I/1) uvádí výpis titul  a textových incipit  liturgických 

skladeb, obsažených v jednotlivých jednotkách „starého fondu“. Jedná se o celé cykly mší, 

requiem, nešpor a litanií, dále soubory introit , motet, offertorií, graduale, hymn  a 

mariánských antifon, pokrývající vícemén  celé období liturgického roku. Porovnáme-li 

repertoár knih s liturgickým rokem svátk  slavených v pražském ádu (tab. 1), p esv dčíme 

se, že repertoár dochovaných knih sleduje zejména významné svátky první t ídy tak, jak 

uvedeno v liturgickém po ádku a plní zde funkci figurální hudby.  

Autorství v tšinou anonymních skladeb se nepoda ilo určit,250 až na dv  jména: 

Andreas Oswald a Sancta Cecilia251 a Giovanni Battista Bassani.252 

Dv  Bassaniho moteta se nachází ve svazku SF 16. Jedná se o opis motet č. 1 a 2 z 

tisku op. 8. Resi harmonici,253 jmenovit  Ave verax honor castitas (SF 16, č. 28)254 a Quid 

arma, quid bella (SF 16, č. 31).255  

Dílo A. Oswalda obsahuje sopránová hlasová kniha SF 15, totiž opis (či úpravu) d l z 

jeho tišt né sbírky Psalmodia Harmonica op. 1.256 P vodní tisk je psán pro sbor (SATB), 

                                                 
250 RISM 1.1.2016. 
251 Anderas Oswald a S. Cecilia, roz. jm. Johann Ferdinand Richter (1687-1737) viz Dlabač II, s. 416: „Oswald, 
ein Priester aus dem Orden der frommen Schulen [piaristé]; zu Karlsbad in Böhmen geboren. Er hat im J. 1733 
under dem Titel Psalmodia Harmonica 21. Vesperpsalmen für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Klarinen und 
Generalbaß zu Augsburg in folio als sein erstes Werk drucken lassen. S. Gerbers Lexikon. Th. 2. S. 49.“ Podle 
hesla G. Černušáka: Oswald Andreas v ČSHS II, s. 238, k t n 21. VII. 1687 v Karlových Varech a primici složil 
28. II. 1718 tamtéž. Jeho skladby jsou p ítomné v inventá i piaristické koleje ve Slaném a Kosmonosích, viz 
Zden k CULKA: Inventá e hudebních nástrojů a hudebnin piaristické koleje v Kosmonosích, in: P ísp vky k 
d jinám české hudby II, Praha 1972, no. 142, 197, 208, 413, 681. 
252 Za laskavou informaci o autorském určení skladeb G. B. Bassaniho d kuji kolegovi Václavovi Kapsovi. 
253 Giovanni Battista Bassani: Resi armonici (...) opera ottava. Metri sacri resi armonici, in XII. motetti a voce 

sola con violini (...) opera ottava, Hendrik Aertssens, Antwerpen 1691. RISM A/I B 1181; BB 1181. 
254 Viz též: Giovanni Battista BASSANI: 42 Geistliche Gesänge; Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer 
Kulturbesitz, sig. Mus.ms. 1162, f. 53r-60v. 
255 Václav Kapsa: Bassani – Brentner – Villicus. Hudební repertoár dvou rukopisných sborníků z piaristického 

kláštera v Podolínci; in: Musicologica Slovaca 3 (29), 2012, č. 2, s. 195. 
256 Andreas OSWALD: Psalmodia harmonica, sive Psalmi vespertini numero viginti pro toto anno consueti, 

ariose et per fugas duplicis subjecti stylo novissimo deducti, ubi habentur etiam duplices vesperae integrae, a 

IV. vocibus, II. violinis necessariis, II. clarinis vel lituis ad Dixit & Magnificat ad libitum, cum organo ... opus I. 
Johann Jakob Lotter, Augsburg 1733. RISM ID no. 990047495. 
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dvoje housle, dv  klariny a basso continuo. Pokud se tato díla provád la či neprovád la i 

s klarinami, se nedozvíme d íve, dokud se nenalezne zbytek provozovacího materiálu, nebo 

nám provedení d l nepopíše pam tní zápis. Jisté však z stává, že již v roce 1747 (a 

pravd podobn  i d íve) byli placeni hudebníci na intrády a nejpozd ji v roce 1749 trompetisté 

na k r v kostele.257 

Z výše uvedených zjišt ní a informačních fragment  vyplývá, že p echod z 

„františkánského repertoáru“ k figurální hudb  byl postupný. Starších repertoárových vrstev 

se jist  používalo ješt  dlouho po roce 1750, zejména pro mén  významné svátky, na které 

nebyli najímáni sv tští hudebníci a pro které bylo úsporné obsazení p inejmenším praktické. 

                                                 
257 Excerpta kostelních vydání viz P ílohy II/1-2. 
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4. Hudba v klášte e druhé poloviny 18. století 

Ani v 2. polovin  18. století zcela nezhasly stavební aktivity uvnit  ádového domu. 

Jako díkuvzdání za ukončení konfliktu a mírová jednání mezi Pruskem a Rakouskem byla 

postavena p i kostele P. Marie Bolestné kaple sv. Tekly.258 Její základní kámen byl posv cen 

roku 1761 a 23. zá í 1762 byla kaple vysv cena biskupem Johannem Andreasem Keyserem, 

toho času d kanem od sv. Apoliná e.259 

Za matky M. Margarethy OSE byla dokončena lékárna, umrlčí kaple sv. Barbory 

s kostnicí, mimo jiné byl sveden pramen vody do kláštera, klášter vyzdoben a vylepšen.260 

Matku M. Margarethu vyst ídala M. Deodata OSE, roz. von Klaustnitz, která m la 

významné místo v hudebním život  kláštera261 a po její smrti navázala na její činnost M. 

Serafina OSE.262 

V 60. a 70. letech 18. století m l klášter novou adu mecenáš , mezi nimi hrabata 

Goltz, Hartig, Hayn (p edstavený od kl. Karla Boromejského v Praze), Sporck, Harrach a 

další, kte í významn  p isp li k udržení chodu nemocnice, kláštera a ke zvelebení ádových 

budov v dob  rozkv tu klášterní kultury p ed josefínskými reformami. 

Z hlediska hudební kultury u alžb tinek lze období 1760 až 1784 označit za vrchol 

hudební kultury v jeho d jinách, který koresponduje s obecným rozkv tem chrámové 

figurální hudby ve st ední Evrop . Jeho hudební provoz je tak srovnatelný s jinými 

klášterními hudebními centry: alžb tinky následovaly tradici oratorií b hem Svatého týdne, 

nakupovali nástroje, noty, po izovaly gratulační kantáty, na po adu velkých svátk  byly 

intrády a slavnostní figurální hudba s profesionálními sv tskými hudebníky, ale též provád ná 

hudebnicemi z konventních ad. 

Za josefínských reforem klášter nebyl zrušen a naopak podpo en ve své charitativní 

činnosti. Figurální hudbu v klášte e však čekal stejný osud jako ve všech ostatních ádových 

společenstvích po roce 1784. 

 

                                                 
258 Schaeffner 1845, s. 70-71. 
259 Lenz-Post ihač 1922, s. 11. O Kayserovi ve vzathu k alžb tinkám viz níže. 
260 Schaeffner 1845, s. 72. 
261 Tamtéž, s. 73. 
262 Tamtéž, s. 79-80. 
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4.1. Hudební provoz 

Z účt , které máme k dispozici, vyplývá, že sestry v klášte e musely být v hudb  dosti 

sob stačné, jen na v tší svátky si najímali sv tské hudebníky a trompetisty. Účty ale 

neinformují o hudebním provozu zcela do detailu. V duplicitních knihách výdaj  často 

nalezneme odlišné informace o cenách za hudebníky, ale i o hudebnících. V letech 1747 až 

1759 jsou v jedné knize vedeni sv tští hudebníci, v druhé knize jsou výdaje vedeny za 

intrády. Od roku 1760 uvád jí ob  knihy (až na výjimky) pouze sv tské hudebníky, pokud 

jsou však specifikováni, jde o trompetisty, pozounisty (v tšinou v p ípad  poh b ), pouze 

v jednom p ípad  „hudebníky na k r“. Otázka, zdali si sestry n kdy najímaly hráče na 

smyčcové nástroje, z stává nezodpov zena. Mezi léty 1747 až 1780 se roční částka na sv tské 

hudebníky pohybovala kolem 20 až 30 zlatých. Nejnižší částky lze vysledovat v období 1757 

až 1759 s ročními výdaji 19 zl., 18.30 zl. a 17 zl., naopak nejvyšší částky za hudebníky, 

p esahující roční výdaj 40 zl., jsou evidovány pro roky 1765 a 1766. Na druhou stranu je 

nutné brát v úvahu, že účty se nejeví jako zcela spolehlivé a nepodávají absolutní p edstavu o 

tom, jací hudebníci byli placeni, za co a kolik bylo p esn  vyplaceno každému z nich. 

Výdaje za intrády se v účtech objevují každoročn  s výjimkou let 1754 a 1755. Tato 

proluka mohla vzniknout následkem oficiálního zákazu trompet a tympán  p i bohoslužbách 

z roku 1752. Na druhou stranu, do roku 1753 včetn  a od roku 1756 se trompteisté v ádových 

účtech objevují zcela b žn  a jejich evidence sv dčí o tom, že toto na ízení v Praze p íliš 

respektováno nebylo. 

V letech 1756 a 1759 se v účtech objevuje jistý trompetista Milde (pop . též Milda), 

který roku 1756 obdržel částku 1.30 zlatých za fanfáry pro svátek sv. Alžb ty,263 a 

v následujících t ech letech obdržel za celoroční produkci na velké svátky částky 17.15,264 

18.30265 a 16.30 zl.266 Podle tereziánské štólové taxy pro katedrálu, dostával za produkci 

kapelník či varhaník zlatku, vokalista či instrumentalista 30 krejcar  a kalkant 15 krejcar .267 

Z toho lze vyvodit, že za b žnou fanfáru dostala částku 1.30 zlatých skupina t í trompetist  či 

skupina dvou trompetist  s tympanistou. Jindy dostali hudebníci za intrádu 3 zlaté, n kdy až 

                                                 
263 NA Alžb tinky, kn. 39: Zur Kirchen und Gottes-Hauß gehörige außgaaben. Im Jahr Christi 1756 „den Milde 
Vor die Clarinen am fest S. Elisabeth“ 
264 Tamtéž, Im Jahr Christi 1759: „den Milda Vor die Intrate An Hohen föstagen“ 
265 Tamtéž, Im Jahr Christi 1758: „den Herren Milde Vor die Clarinen und Intraden“ 
266 Tamtéž, Im Jahr Christi 1757: „Vor die Intrada den Hrn Milde“ 
267 NA Praha, K ižovníci, kart. 488 [Taxa stolae wie solche in der Hauptstadt Prag beobachtet werden solle], 
s. l. ca 1750, fol. C versa. Za laskavé poskytnutí informací z tohoto pramene d kuji kolegovi Karlovi Veverkovi. 
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4.30 zlatých (tab. 7). Není vyloučeno, že hudebník Milde organizoval nejenom fanfáry, ale i 

nákladn jší produkce, jak vyplývá z ročních částek na velké svátky.268 Mohlo však jít i o více 

fanfár b hem jediného dne, soud  dle násobk  částky 1.30 zlatých. O Mildeho osobnosti se 

zatím nepoda ilo zjistit nic bližšího.269 

 

Zur Kirchen und Gottes-Hauß gehörige Außgaaben. 
In dem Jahr Christi 1749. 

[Monath February] Vor Musicalien auffs Chor 3.35 

[Monath Marty ] Vor die Intrada am fest d. Schmertzhaffte Mutt. Gottes 3 

[Monath July ] Dem orglmacher Vor die orgl zu stimmen 8 

[Monath Augusti ] Vor die Intrada am fest Portiuncula 4.30 

[am Nahmen Mariae] Vor die Trompeter 3 

[Monath october.] Vor die Trompeter am fest des H: Vatt. Franc: 3.17 

 
Tab. 7. Ilustrační tabulka výdaj  za hudební provoz k roku 1749 (NA Alžb tinky, kn. 38). 

 

 

4.1.1. Oratoria Passionis 

Pašijové produkce a velikonoční oratoria se stávaly b žnou součástí pražského 

kulturního života se souvislou tradicí již od 20. let 18. století.270 Klášter alžb tinek se do 

oratorních a pašijových produkcí zapojil nejpozd ji po polovin  18. století. V hudební sbírce 

se dochovalo anonymní Oratorium de Passione Domini271 datované 1754 (obr. p íloha 11), 

opis Zechnerova Oratoria De Passione Domini272  po ízený roku 1762 a sepolcro Der 

verlorne Sohn cisterciáka Emiliána Rickerta z roku 1776.273 

                                                 
268 Z uvedených ročních částek vyplývá, že by skupina t í trompetist  hrála jedenáct až dvanáct fanfár ročn , 
tolik svátk  ale v účetních knihách nefiguruje. Pro p edstavu, produkce se čty mi zp váky, šesti instrumentalisty 
(po 30kr.), varhaníkem, kapelníkem (1zl.) a kalkantem (15kr.) by vyšla na 7.15 zlatých. 
269 Ve sbírce pražských k ižovník  se jméno Milde objevuje roku 1719 v roli opisovače: „Missa Sancti 
Christophori à Quatuor: Canto. Alto. Tenore. Basso. Violin: 2. Organo et Tiorba 1720 Incognito.“ Part varhan a 
houslí (I, II) opsal „C: J: A: Milde“. Varhanní part je datován 2.6.1719, a part prvních houslí 6.6.1719. CZ Pk iž 
XXXVI A 39; RISM 550282568. Ani p vod tohoto Mildeho však nebyl ve sv tle písemných materiál  
z k ižovnického fondu blíže osv tlen. D kuji tímto kolegovi Karlovi Veverkovi za konzultaci k tomuto tématu. 
270 O tradici pražských oratorií viz literatura k heslu Oratorium in: SČHK, s. 661. Více nap . Otakar Kamper: 
Hudební Praha XVIII. věku, Praha 1935. Michaela Freemanová: Italské oratorium v českých zemích na sklonku 
17. a 18. století, in: Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník p ísp vk  z v decké konference o 
fenoménu baroka v Čechách, Praha 2004. s. 87-88. Zde další literatura. 
271 CZ Ppmb, sig. L A 22. 
272 CZ Ppmb, sig. L A 23. 
273 Viz níže. 
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 Nejstarší z nich Oratorium de Passione Domini nese na titulní stran  letopočet 

12. b ezna 1754 a je tedy pravd podobné, že bylo provedeno o m síc pozd ji na Velký pátek 

12. dubna téhož roku.274 Účinkují:  
 
Maria Magdalena die Bussende (Canto) 
Maria Jacobi die Mitleydende (Canto) 
Joseph der Diensthaffte (Alto) 
Nicodemus der Betrachtende (Tenor) 
Haubtmann der Bekennende (Basso) 
Judas der Verzweifflende (Basso) 

 

P vce doprovází smyčcový ansámbl a basso continuo: dvoje housle, viola a continuový part 

pro violoncello a varhany. Jedná se o komentá  pašijového p íb hu na Velký pátek 

zúčastn nými postavami, leč bez úst ední postavy Ježíše Krista. Dílo je uvedeno 

instrumentální symfonií a lemováno úvodním a záv rečným sborem, které jsou propojeny 

et zcem recitativ  s áriemi jednotlivých postav. V celém díle se nachází jediný duet obou 

Marií a arie Marie Magdalény s koncertantním violoncellem.  

Druhým pašijovým dílem je Zechenrovo Oratorium de Passione Domini.275 Jedná se 

o rukopis z roku 1762, psaný částečn  shodným okruhem opisovač  (či opisovaček276) jako 

p edchozí Oratorium. Postavy libreta jsou následující: 
 

Maria (Canto) 
Magdalena (Alto) 
Johannes (Tenor) 
Joseph ab Arimathea (Basso Primo) 
Nicodemus (Basso Secundo) 

 

Libreto, stejn  jako v p edchozím p ípadu, provází posluchače pašijovým p íb hem, avšak 

bez vystoupení Ježíše Krista. I zde je zvolena velmi jednoduchá instrumentace: dvoje housle a 

basso continuo. Na titulním listu je uveden varhanní hlas, uvnit  je ovšem hlas nadepsán 

„Cembalo“. Dílo začíná a končí sborem. Ve čtvrté árii Marie Magdaleny m ní houslisté 

nástroje za violy da braccio. 

Stejn  jako v p ípad  Rickertova Ztraceného syna a Operetta od M. Juliany, všechna 

oratorní díla mají společný rys: instrumentace se omezuje na smyčcové nástroje a podle všech 

                                                 
274 Marie BLÁHOVÁ: Historická chronologie, Praha 2001. 
275 CZ Ppmb, sig. L A 23. 
276 Oba prameny obsahují rukopis, jehož p vodkyní mohla hypoteticky být editelka k ru M. Juliana. Tento 
rukopis se objevuje již ve starších hudebninách kolem roku 1750 a mizí p ed rokem 1800. Jeho výskyt tak kryje 
období, kdy v klášte e M. Juliana p sobila.  
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indicií byla všechna tato díla, s výjimkou basových zp vních part , provozovatelná sestrami 

z ádové komunity. 

 . . . Matka představná Marie Deodata OSE a hudba 

Marie Deodata a Presentatione B.V. Mariae OSE byla matkou p edstavenou v období 

1769 až do své smrti 11. kv tna 1778.277 Narodila se ve slezských Kostomłotech (n m. 

Kostenblut) v rodin  svobodného pána von Klausnitz, pok t ná jako Anna Justina kolem roku 

1706. Ve svých 19 letech odešla do Prahy, kde zasv tila sv j život služb  pot ebným 

v klášte e alžb tinek.278 Na svátek Ob tování P. Marie dne 21. listopadu 1725 oblékla ádové 

roucho, roku následujícího složila profesi.279 Nejprve v rámci společenství vykonávala r zné 

drobné činnosti, časem funkci kostelnice („Sakristanerin“), správkyn  domu 

(„Hausverwalterinn“),280 pozd ji prokurátorky („Procuratorin“ 1758-1766), tajemnice 

(„Discretin“ 1766) a nakonec viká ky („Vicarin“ 1768).281 Matkou p edstavenou se stala ve 

svých 63 letech.  Obzvláštní oblibu získala za sv j statečný a rozhodný postoj v období 

neúrody a hladomoru v letech 1770-1771.282  

V období svého ú adu matky financovala stavbu varhan v kostele (1775) a varhanního 

pozitivu v kapli sv. Tekly (1773). Na oslavu její druhé profese roku 1776 provedena 

gratulační kantáta na libreto exjezuity Rocha Elingera zhudebn né sestrou M. Julianou, 

Št panovský M. Deodat  v noval slavnostní mši283 a pozd ji poslal do Prahy i adu dalších 

kompozic, v témže roce bylo provedeno u božího hrobu oratorium Der verlohrne Sohn od 

cisterciáka Emiliána Rickerta. Rok 1776 byl nejenom výročím profese p edstavené matky, ale 

též výročím položení základního kamene ádové nemocnice. M. Deodata tedy sehrála roli 

                                                 
277 Schaeffner 1845, s. 76. 
278 Michael KRAMMER: Rede von dem himmlischen Segen über das dreyfache Opfer der geistlichen 

Ordensgelübde da die hochwürdige … Frau Maria Deodata a Praesentatione B. V. Mariae des Ordens der heil. 

Elisabeth unter der dritten Regel des seraphischen Vaters Francisci … Oberinn, nach glücklich hinterlegten 
funfzig Jahren von der ersten feyerlichen Ordensprofession die zweyte ablegte, Prag bey Felician Mangold und 
Sohn 1776 (dále jen Krammer 1776), s. 9-10. 
279 Krammer 1776, s. 6. 
280 Tamtéž, s. 11. 
281 Tamtéž, s. 13. 
282 Schaeffner 1845, s. 73. 
283 J. ŠT PANOVSKÝ: Missa Solemnis, CZ Ppmb L A 243: Die Profess: Ven: Mter M: Deodata. Del Sigl: 
Sti panowsky. A: M: 1776. Na partu Org: „Budviens: 1776. die 24. 9ber.“  
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určitého symbolu života a vývoje kláštera i ádové komunity, jak tomu napovídá slavnostní 

kázání jejímu ob adu druhé profese.284  

 

Emilián Rickert OCist: Der verlorne Sohn 

Pro p íležitost uvedení oratoria Der verlorne Sohn od Emiliána Rickerta na Velký 

pátek 5. dubna 1776 ve 4 hodiny odpoledne, bylo vytišt no libreto s n meckým textem (obr. 

p íloha 14).285 Zdá se, že téma ztraceného syna bylo v Praze 18. století oblíbeným nám tem 

oratorních produkcí.286  

Podle Dlabače byl Rickert varhaník a editel k ru cisterciáckého kláštera na 

Zbraslavi v letech 1781-1784.287 Dlabač evidentn  znal tisk libreta, jelikož v hesle uvádí 

práv  toto dílo a detaily z jeho titulní strany. Jelikož byl klášter Zbraslav zrušen roku 1784 

b hem josefínských reforem, jsou s ním ztraceny i prameny související se zbraslavským 

klášterním k rem a nebude jednoduché o této osobnosti dohledat podrobn jší informace.288 

Z jeho skladatelské činnosti se dochovalo n kolik dalších titul , jakým je VI Divertissement 

op. 1 vydaný tiskem roku 1780,289 árie Quando saprai chi sono Metastasiovy Didone 

                                                 
284 Krammer 1776. 
285 CZ Ppmb, sig. L A 103. 
286 Téma ztraceného syna bylo zpracováno v ad  oratorií, provedených v Praze 18. století: 1714 u sv. Mikuláše 
na Malé Stran  (C. F. Caesarini), 1729 a 1769 u dominikán  (Fiebiger), 1739 u barnabit  (J. A. Sehling), 1742 a 
1744 u milosrdných brat i (J. A. Sehling), 1755 u Karmelitán  a 1776 u alžb tinek (E. Rickert). Mimo Prahu byl 
rozší en též Filius prodigus od F. X. Brixiho (B eznice). Více viz Otakar KAMPER: Hudební Praha 18. věku, 
Praha 1936. J. J. LAUSCHMANN: Pražské oratorium XVIII. století, disertace FFUK, Praha 1939. Michaela 
FREEMANOVÁ: Oratorium v Czechach, na Morawach i v Morawskiej czesci Slaska v XVII-XLIX wieku. In: 
Wokalistika i pedagogika wokalna, Tom IV, Wroclaw 2005, s. 219–228. Táž: Italské oratorium v českých 
zemích na sklonku 17. a 18. století. In: Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník p ísp vk  z 
v decké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallas v palác, 24.-27. zá í 
2001, Praha 2004, s. 87-93. 
287 Dlabač II, s. 578: „Ein Organist und Chorregens aus dem Zisterzienser Stift Königssaal unweit Prag, 1781 – 
1784.“ 
288 Gracian Černušák v uvádí tytéž informace p ejaté z Dlabače, Troldy a Eitnera, viz: Československý hudební 
slovník osob a institucí II, red. Gracian Černušák, Bohumír Št dro , Zdenko Nováček, Praha 1965, s. 421: 
„Rickert Emilian, ádový skladatel, cisterciák na Zbraslavi, kde byl varhaníkem a ed. k ru (1781-84). Vedle 
vydaných VI Divertissement op. 1 (tria 1780), jež uvádí QL, zachovalo se v Praze u alžb tinek na Slupi 
oratorium Der verlorene Sohn (1776) a 1 Tedeum (Trolda pro PHS II).“ 
289 Aemilius RICKERT: VI Divertissement op. 1, Hummel, Berlin 1780. Týž: Six Divertimenti a Duoi Violini e 

Basso, da Emiliano Rickert, opera 1. (MS: 1789); Murberget Länsmuseet Västernorrland , Härnösand (S-HÄ, 
bez signatury), RISM ID no. 190007022. 
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abbandonata,290 mše C dur ve strahovské sbírce,291 ada instrumentálních sinfonií z kláštera 

v Oseku292 a Te Deum v klášte e alžb tinek.293  

Z titulu libreta je patrné, že Rickert v Ztracený syn byl proveden u novom stských 

alžb tinek na Velký pátek294 dne 5. dubna 1776 p i Božím hrobu, lze tedy v tomto p ípad  

mluvit o sepolcru: 

 
„Der | in Abgrund alles Elends | versenkte zum Vater zurück kehrende | verlorne Sohn, | in 
einem musicalischen Oratorio vorgestellt | bey dem heiligen Grabe unsers Herrn | in der 
Kirche | der wohlerwürdigen, geistlichen Jungfrauen | des heiligen Elisabethinerordens, 
unter der drit- | ten Regel St. Francisci Seraphici | in der königl. Neustadt Prag | bey Slupp 
den 5ten Aprilmonath 1776 um 4. Uhr. | Verfasset, und auch die Musik componiret, | von 
dem wohlehrwürdigen in Gott geistlichen und virtuosen | Herrn P. Aemiliano Rickert, | des 
jederzeit befreyten heiligen Cisterciensordens Professen, in dem löbl. Stift, | und Kloster – 
Königssaal. | PRAG | gedruckt bey Sophia Johanna verwittweten Clauserinn, königl. 
Hofbuchdrucke- | rinn, durch Mathias Glaß, Factor.“ 

 

Postnímu období odpovídá i obsazení hudebních nástroj : dvoje housle, dvoje violy, 

violoncello a cembalo, tj. namísto varhan, bez dechových nástroj .295  Dalším d vodem 

k užití cembala místo varhan mohl být praktický, totiž absence mobilního varhanního 

pozitivu. Postavy účinkují t i:  

 

Die göttliche Einsprechung (Soprano) 
Der verlorne Sohn (Alto) 
Der Vater (Tenore)  

 

Strukturu díla tvo í et zec recitativ  a árií svodní symfonií (Introduzione) a záv rečným 

sborem. Součástí je též duet Otce a Syna „Schenk mir mein Kind dein Herze“. Stejn  jako 

v d íve popisovaných skladbách, zazní koncertantní violoncello, tentokrát v árii Otce „Wie 

glücklich ist die Stund.“ 

Zdali m l Rickert na klášter bližší osobní vazby, nelze zatím jinými prameny 

dokázat. Jeho jméno se v písemných dokumentech kláštera nevyskytuje, a nelze tedy ani 
                                                 

290 A. RICKERT: Quando saprai chi sono in A major; Aria in A â Soprano Solo Violino Primo et Secundo Cornu 
Primo et Secundo Viola è Basso Del: Sig: Rickert, Katholisches Pfarramt, Bibliothek, Ebrach, bez sig. RISM ID 
no. 450004112. 
291 A. RICKERT: Sacrum in C a IV. Vocibus, Violinis IIbus, Obois II, Clarinis IIbus, Altoviola con  Organo. Labore 
Pat: Aemiliani Rickert. (MS: Cajetan Joannes Siegl), Praha Národní muzeum – České muzeum hudby (dále jen 
CZ Pnm), sig. XLVI F 73, RISM ID no. 550040769. 
292 CZ Pnm, sig. XXXII A 355, 356, 365, 366, 367, 368, 369, 425, 426, 427, 431, 432, 433, 487, 488, 489, 490. 
293 CZ Ppmb, sig. L B 17. 
294 Marie BLÁHOVÁ: Historická chronologie, Praha 2001. 
295 Titul obalu hudebních part  se nachází pod touž signaturou: Oratorium a Soprano, Alto, Tenore Due Violini 

Due Viola Violonzello e Clavicembalo di P. Aemiliano Rickert. 
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potvrdit domn nku, že se v p ípad  Ztraceného syna a Te Deum, jedná o Rickertovy 

autografy.296 Objednávka oratoria na Velikonoce však nemohla sm ovat mimo matku 

p edstavenou M. Deodatu, bez jejíhož svolení v klášte e nemohlo dojít k žádnému 

rozhodnutí.297 Souvislost Rickertových kompozic s dvojitým výročím v klášte e se v této 

souvislosti jeví nasnad , zejména pak dubnovým datem položení základního kamene 

konventu.298 

 

Marie Juliana OSE: Operetto 

Pravd podobn  nejpozoruhodn jším hudebn -dramatickým kusem provedeným 

téhož roku je Operetto na text exjezuity Rocha Elingera. Jedná se o gratulační kantátu 

k výročí profese matky p edstavené Marie Deodaty. V tomto p ípad  jist  nešlo o produkci 

p ístupnou široké ve ejnosti, pozvaní však jist  byli mecenáši a p átelé kláštera. Pro účely 

slavnosti byli najati sv tští hudebníci, kte í za vystoupení dostali částku spolu s akolity 12.42 

zlatých.299 

Ob ad druhé profese M. Deodaty se konala 24. listopadu 1776. Slavnostní 

bohoslužbu s kázáním vedl P. Michael Krammer, p sobící tou dobou v kostele sv. Mikuláše 

na Malé Stran . Téhož dne zazn la v klášte e na oslavu matky gratulační kantáta. Titulní 

strana prozrazuje, že hudbu k textu zkomponovala „jedna z dcer“ výše jmenované matky 

p edstavené: 
 
„Operetto | Für das Jubel-Fest der Zweyten | feyerlichen Profession Unserer hertz- | 
liebsten Würdigen Mutter | Maria Deodata | á Praesentatione B: V: M: | á 5. Vocib: | 
Canto 1:o Kindliche Liebe. | Canto:do Frühling. | Alto Sommer. | Canto 3.tio Herbst. | Basso 
Winter. | Violinis Duobus. | Violonzello Solo. | Viola d’Amour. | Brazz: Duobus. | et | 
Organo. | Componirt Von Ihro Hochwürden, dem Hochwürdigen | in Gott geistl. und 
Hochgelehrten Herrn Pater Rochus | Elinger, Ex Jesuit und in daß 12.te Jahr Hoch 
meritirte | Beicht-Vatter. 1776. den 24. 9ber | In die Music gesetzt Von einer auß Dero 
gesit. Töchtern. [ol vkem] M: J:“ 300 

 

                                                 
296 Oba rukopisy jsou psané částečn  stejnou rukou. Jedná se o opisovačský rukopis, který se objevuje ve sbírce 
alžb tinek pouze v t chto dvou p ípadech a užívá taktéž rozdílné druhy papíru, než u jiných hudebnin ve sbírce.  
297 Satzungen 1725, s. 80. 
298 Základní kámen byl položen 18. dubna 1726. Budova vznikla podle návrhu K. I. Dienzenhofera a dokončena 
byla 16. listopadu 1727. 
299 NA Alžb tinky, kn. 39: Kirchen Außgaaben Vor daß Jahr Xti 1776. [Bey der Würdigen Mutter anderten 
Profession] „denen Accollitten und Weltl: Mußicanten … 12.42 [zl.]“. 
300 CZ Ppmb, sig. L A 104. 
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Libretista kantáty P. Rochus Elinger SJ se narodil 18. srpna 1717 ve Vídni.301 Dne 

20. íjna 1732 nastoupil na jezuitskou kolej v Jind ichov  Hradci, kde byl p ijat do ádu. 

Mluvil n mecky a tehdy „prost edn “ i česky. Noviciát strávil na koleji v Brn  mezi lety 

1733-1734. Následujícího roku se objevuje jako „scholasticus approbatus“ na pražské 

starom stské koleji v Klementinu. Zde v letech 1735-1737 studoval na filozofické fakult  

Karlo-Ferdinandovy univerzity logiku, fyziku a metafyziku. Roku 1738 odcestoval do 

Kladska, kde na místním gymnáziu vyučoval coby „magister“ do roku 1740. V roce 1741 

p sobil jako exhortátor student  v profesním dom  na Malé Stran  v Praze a následující čty i 

roky (1742-1746) studoval na starom stské teologické fakult . Poté byl vysv cen na kn ze a 

roku 1747 se objevuje v terciátu na jičínské koleji. Následn  p sobil v Chebu jako exhortátor 

student  a učil poetiku (1748), poté v Olomouci coby akademický kazatel, preses v seminá i a 

konviktu (1749-1752), uvád n jako „pater quattuor votorum“ (1751). V Chomutov  učil 

rétoriku, byl studentský katecheta a preses latinské kongregace (1753-1754), stejn  tak jako 

v pražském Profesním dom  na Malé Stran  (1755-1760). Více než desetiletí p ed zrušením 

jezuitského ádu p sobil na starom stské koleji jako zpov dník, školní prefekt, katecheta, 

knihovník, historik domu, konzultor a od roku 1764 i jako zpov dník u alžb tinek.302 Tím 

z stal též po zrušení ádu a zdá se, že byl v této funkci dosti oblíben. V klášterních účtech je 

jeho jméno uvád no ješt  v roce 1789.303 Libreto ke gratulační kantát  z roku 1776 z stává 

Elingerovým jediným dochovaným dílem. 

Skladatelkou hudby kantáty byla s nejv tší pravd podobností ádová sestra Marie 

Juliana OSE. Tomu nasv dčuje n kolik skutečností: Na konci titulu je uvedeno, že hudbu 

složila jedna z dcer výše uvedené matky p edstavené M. Deodaty. Pozd ji byly za tuto v tu 

dopln ny ol vkem iniciály „M. J.“ V roce 1776 pobývaly v konventu pouze t i sestry s t mito 

iniciálami: kucha ka Marie Josepha,304 lékárnice Marie Johanna305 a chorregentka Marie 

Juliana.306 Poslední z nich se zdá skladatelkou nejpravd podobn ji, uvážíme-li k tomu, že 

                                                 
301 Ústav d jin UK a archiv UK: Anna FECHTNEROVÁ: Kartotéka členů Tovaryšstva Ježíšova české provincie 
1556 – 1773 (lístkový katalog). Za laskavé zprost edkování informací tímto d kuji Ivan  Čornejové. 
302 Tamtéž. Titul hudebniny CZ Ppmb, sig. L A 104. 
303 NA Alžb tinky, kn. 41: Convent Buch. Worinnen Verzeichnet seynd, alle deß Closters Außgaaben. 

DerenWohl Ehrwürdig in Gott geistlichen Jungfrauen Elisabethinerinen. Unter der Dritten Regul deß Hl: 

Seraphischen Vatters Francisci. In dem Closter der Schmerzhafften Mutter Gottes, Auff der Königl: Neuen Statt 

Prag. Angefangen den 1. Januar: Anno Dni, 1770. Kirchen Außgaaben 1789 (bez stránkování). 
304 APA, inv. č. 3719, sig. C 136/16, kart. 2200 (dále jen APA visitace), Verzeichnuß Deren Closter-Frauen in 

dem Closter der Schmertzhafften Mutter Gottes [1776]: „[No.] 8. M: Iosepha á Nativitate Xti. in 52. Jahr, in 35. 
Jahr, Kuchl-Meisterin.“ 
305 Tamtéž: „[No.] 10. M: Iohanna á S: Cruce. in 56. Jahr, in 33. Jahr, Apothekerin.“ 
306 Tamtéž: „[No.] 21. M: Juliana á Septem BB: Patrib[us]. in 56. Jahr. in 31. Jahr Reg: Chorin.“ 
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v roce 1776 m la minimáln  osmnáct let praxe jako editelka místního k ru. V tomto p ípad  

není vyloučeno, že gratulační kantáta není jedinou skladbou, kterou M. Juliana složila, a dá se 

p edpokládat, že se mezi anonymními hudebninami z kláštera nacházejí i další její 

kompozice. Bez dalších up es ujících doklad  však bude obtížné určit které.  

Obsazení kantáty čítá p t postav:  
 

Kindliche Liebe (Canto Primo),  
Frühling (Canto Secundo) 
Sommer (Alto) 
Herbst (Tenore)  
Winter (Basso).  

 

Postavy doprovází smyčcový soubor o dvou houslích, viole, violoncellu a violonu 

s číslovaným continuovým partem Organo. Pro roli „Frühling“ se instrumentace m ní na dv  

violy da braccio a violu d’amore místo houslí a violy. Vstupní arie Sommer doprovází part 

koncertantního violoncella místo obvyklých houslí. Až na violoncello se, bohužel, ostatní 

koncertantní party nedochovaly, včetn  violy d‘amore.  

Continuový part „Violonzella“ je na konci zápisu podepsán „Finis D: V: M: Suchý 

24. Nove: 776.“ Jde o Zikmunda Václava Josefa Suchého, kantora z Lužce nad Vltavou. 

Suchý neopsal part celý, pouze jeho opisování dokončil a lze se též domnívat, že se provedení 

kantáty zúčastnil osobn  jako instrumentalista. 

Z part  je z ejmé, že se Operetto nep ipravovalo jen jednou. Text „Kindliche Liebe“, 

v p vodní vrstv  p ímo oslovující matku p edstavenou M. Deodatu, je pozd ji p epsán 

ol vkem na „M. Dominica“. Dílo tedy bylo využito pro druhou profesi matky p edstavené 

Marie Dominiky ad Ascensione Christi v roce 1789 na svátek sv. Dominiky, čemuž podléhaly 

další textové úpravy díla. Není ovšem jisté, zdali k repríze skutečn  došlo, jelikož matka M. 

Dominika téhož roku zem ela a účty toho roku žádné zvláštní výdaje na profesi matky 

p edstavené neuvád jí. To ovšem na druhou stranu nevylučuje možnost, že sestry provedli 

kantátu svépomocí. Instrumentá  kláštera v té dob  odpovídal obsazení kompozice, včetn  

violy d’amore po ízené podle účt  konventu v roce 1759.307 Z hudebnin i vizitačních 

protokol  vyplývá, že v klášte e p sobily sestry, které zpívaly basové zp vní party,308 nic 

                                                 
307 NA Alžb tinky, kn. 39: „Kirchen Außgaaben Vor daß Jahr Christi 1759. (…) Vor 1 Harffen und Viola 

d’amor zum Chor 11. [fl.]“ 
308 Máme doložena dv  jména: „Beatissima Mater Chudoba Bassista“ (na basovém vokálním partu Wiesnerovy 
Missa brevis ze sedmdesátých let 18. století, CZ Ppmb, sig. L A 307) a sklepmistryn  ve výslužb  Marie 
Adalberta ab Assumptio B.V.M. (APA, kart. C 136/16: Verzeichnus Deren Closter-Frauen, in dem Closter der 

Schmertzhafften Mutter Gottes [1776].) Není vyloučeno, že se jedná o tu samou osobu. 
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proto v tomto ohledu nebránilo, aby bývalo Operetto provedeno osazenstvem konventu uvnit  

klauzury. 

 

Jáchym Štěpanovský a alžbětinky 

K výročí matčiny profese 24. listopadu 1776 p isp l svým dílem i skladatel a kantor 

Jáchym Št panovský. Jeho částečný autograf slavnostní mše309 na titulní stran  uvádí:  

 

„Missa Solemnis | Die Profess: Ven: Mter | M: Deodata. | a | 4 Vocib[us]. | Violinis 2b[us]. | 
Clarinis 2b[us]. | Obois 2b[us]. | et | Tympano. | con | Organo. | Del Sigl: Sti panowsky. 
Org: Budwiens: 1776. | die 24. 9ber.“ 

 
Kompozice pochází z doby, kdy Št panovský p sobil jako varhaník v Českých Bud jovicích 

(od roku 1758 do roku 1791, kdy p evzal kapelnický post po zesnulém Vojt chu Jírovcovi).310 

Že p stoval s konventem dlouhodobé kontakty, sv dčí ada dalších hudebnin, pravd podobn  

též částečných autograf . Krom  slavnostních nešpor, které dedikoval klášteru v roce 1777,311 

jsou další z jeho autograf  nedatované312 a dva dobové opisy Št panovského kompozic 

pocházejí z opisovačského okruhu Z. V. Suchého.313 Z part  je z ejmé, že se Št panovského 

skladby hrály i nadále: obsahují opravy chyb, recepční poznámky na titulní stran  („sehr 

schön!“)314 a vymn n né či dopln né party. 

 

 

4.2. Hudební osobnosti  

V pramenech písemných i hudebních se setkáme s adou osobností, které se p ímo či 

nep ímo podílely na hudebním život  v klášte e. Šlo v prvé ad  o n které ádové sestry, které 

                                                 
309 CZ Ppmb, sig. L A 243. 
310 Více o skladateli viz: Ladislav N mec: Jáchym Štěpánovský (1738-1801), Missa Pastoritia in D, bakalá ská 
práce FFMU, Brno 2009. 
311 CZ Ppmb, sig. L A 149: Vespere de Dominica Solenn: a 4 Vocib[us] Violinis 2b[us]  Clarinis 2b[us]  et 

([2DS:] Organo Tympani)  Organo. Del Sigl:re Stiepanowský. Pro Choro V. V. Virginnum Elisabethin. Neo 

Pragensi 1777. 
312 Št panovský: Psalmi residui pro toto Anno, CZ Ppmb, sig. L A 111. Vespere Breves de Dominica, CZ Ppmb, 
sig. L A 137. Vespere Breves de Dominica, CZ Ppmb, sig. L A 138. Vespere Solennis de Dominica, CZ Ppmb, 
sig. L A 146. Offertorium ex D. De Festo, CZ Pnm, sig. L C 312. Vesperae Solennes, CZ Ppmb, sig. L B 32. 
Vesperae Pastorales, CZ Ppmb, sig. L B 328. Offertorium ex C, CZ Ppmb, sig. L A 58. 
313 Št panovský: Vesperae Solennes, CZ Ppmb, sig. L B 32. Týž: Vesperae Pastorales, CZ Pnm, sig. L B 328. 
314 P ípis červeným pastelem na tit. stran  Vesperae Solennes CZ Ppmb, sig. L B 32. 
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byly samy hudebnicemi a vedly hudební život zevnit  klášterní budovy. Významný podíl ale 

m ly také osoby, které byly pro klášter najímány jako výkonní hudebníci, skladatelé, 

opisovači hudebního materiálu, varhaná i a v neposlední ad  ti, kte í za r zných okolností 

konventu v novali, vym nili či jinak zanechali hudební materiál.  

Klášterní společenství v druhé polovin  18. století čítalo pr m rn  mezi 40 až 46 

sestrami, z čehož 30 až 38 bylo chórovými sestrami, 6 až 11 sestrami laickými a vedle toho 

n kolik sester v noviciátu. Z toho vždy m la alespo  jedna sestra stálé hudební povolání a 

k ní se p ipojovaly sestry další, ať už byla hudba jejich hlavním či vedlejším povoláním.  

V období, kdy byla matkou p edstavenou M. Deodata vzr stá počet hudebnic, a to 

zejména ve výročním roce 1776, kdy lze shledat v soupisu celkem šest sester, uvedených 

s hudebním posláním. V tabulce 8 si všimneme, že pevné místo v hierarchii ádových poslání 

m la editelka k ru M. Juliana (č. 16), a ada mladších sester byly jí pod ízené hudebnice, 

z nichž ada byla v klášte e jen n kolik málo let (č. 25, 28, 29, 33). Naopak, jednou starší 

hudebnicí byla basistka, kterou zastávala M. Adalberta (č. 6). Seznam funkcí nezahrnuje 

n které sestry, které se objevují jako hudebnice v jiných letech, jako na p íklad M. Philippina 

(č. 30). 
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Mit Ihren Nahmen und Praedicat, Ihres Alters Ihrer Profess: und Ihres Ambts. 
1. MARIA DEODATA á Praesentat: B:V:M: in 70. Jahr, in 50. Jahr, Würdige Mutter. 
2. M: Aloysia á gaudys Mariae. in 58. Jahr, in 40. Jahr, Vicarin. 
3. M: Angela á Passione Christi. in 67. Jahr, in 46. Jahr, Seniorin. 
4. M: Wenceslaa á S: Joan: Baptist: in 62. Jahr, in 41. Jahr, _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , 
5. M: Antonia ab Infantia Christ: in 54. Jahr, in 37. Jahr, Seniorin. 
6. M: Adalberta ab Assumpt: B:V:M: in 61. Jahr, in 37. Jahr, Passistin. 
7. M: Dominica ab Assens: Christi. in 58. Jahr, in 36. Jahr, Procuratorin. 
8. M: Iosepha á Nativitate Xti. in 52. Jahr, in 35. Jahr, Kuchl-Meisterin. 
9. M: Leopoldina á S: Norberto. in 52. Jahr, in 35. Jahr, Wäsch-Meisterin. 
10. M: Iohanna á S: Cruce. in 56. Jahr, in 33. Jahr, Apothekerin 
11. M: Bonaventura á Nom: Mariae. in 51. Jahr, in 33. Jahr, Pfortnerin 
12. M: Coleta á S: Michaël: Archang: in 52. Jahr, in 33. Jahr, bey der Krancken Pforten 
13. M: Caecilia á Resurrect: Christi. in 48. Jahr, in 32. Jahr, Sacristanerin. 
14. M: Angelina de Monté Carmelo. in 58. Jahr, in 32. Jahr, Krancken Wäsch Meisterin 
15. M: Benedicta á S: Mathiae Apost: in 58. Jahr, in 31. Jahr, Closter-Krancken Warterin 
16. M: Iuliana á Septem B: B: Patribus in 56. Jahr, in 31. Jahr, Regens Chorin. 
17. M: Anna francisca á bono Pastore. in 47. Jahr, in 30. Jahr, Novitzen-Meisterin. 
18. M: Seraphina á S:S: Cosmae et Damian: in 47. Jahr, in 30. Jahr, Secretarin. 
19. M: Crescentia ab omnib[us] Sanctis. in 49. Jahr, in 30. Jahr, Keller-Meisterin. 
20. M: Thecla á S: Paulo Apostol: in 52. Jahr, in 24. Jahr, bey der Sacristey. 
21. M: Ludmilla á S: Wenceslaô. in 40. Jahr, in 22. Jahr, bey der Wäsch 
22. M: Cajetana á Providentia Dei in 42. Jahr, in 18. Jahr, bey der Schreiberey. 
23. M: Bernardina á Concept: B:V:M: in 38. Jahr, in 16. Jahr, bey der Apothecken. 
24. M: Clara á SS: Sacramento. in 35. Jahr, in 16. Jahr, Schneyder Meisterin 
25. M: Agnes á Purification: B:V:M: in 40. Jahr, in 16. Jahr, bey der Music. 
26. M: Laurentia á Cordé Jesu. in 32. Jahr, in 14. Jahr, bey der Apothecken. 
27. M: Elisabetha á Corde Mariae in 25. Jahr, in 8. Jahr, Refentnerin 
28. M: Nepomucena á Nom: Jesu in 25. Jahr, in 8. Jahr, bey der Music. 
29. M: Electa á SS: Trinitaté in 24. Jahr, in 6. Jahr, bey der Music. 

Biß Hieher seynd zu der Wahl Gehörige. 

30. M: Philippina á Visitat: B: V: in 33. Jahr, in 16. Jahr, _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , 
31. M: Carolina á S: Spiritu. in 29. Jahr, in 5. Jahr, beym Refectory. 
32. M: Xaveria ab Amore DEI. in 27. Jahr, in 5. Jahr, bey der Procuratur. 
33. M: Emanuela ab Incarnat: Xti in 28. Jahr, in 1. Jahr, bey der Music. 
34. M: Margaretta á 5. Vulner: Xti in 24. Jahr, _ , _ , _ , _ , Novitzin. 

Folgen die layen Schwestern. 

35. M: Marianna á S: Josepho. in 77. Jahr, in 52. Jahr, bey der Schneiderey. 
36. M: Procopia á S: Xaverio. in 51. Jahr, in 27. Jahr, brod beckin. 
37. M: Norberta á S: Leopoldo. in 40. Jahr, in 19. Jahr, Köchin. 
38. M: Agatha á S: Francis: Seraph: in 34. Jahr, in 12. Jahr, bey der Kuchl. 
39. M: Vincentia á S: Anna. in 36. Jahr, in 12. Jahr, bey der Schneiderey. 
40. M: Floriana á S: Laurentio. in 29. Jahr, in 7. Jahr, bey der Kuchl. 
41. M: Paula á S: Elisabeth. in 27. Jahr, in 5. Jahr, bey der Kuchl. 
42. M: An[n]a Catharina de Misericord: Dei. in 33. Jahr, in 5. Jahr, Gartnerin. 
43. M: Anna Barbara á S: Edmundo. in 29. Jahr, in 3. Jahr, bey der Schneiderey. 

 

Tab. 8. Verzeichnuß Deren Closter-Frauen, in dem Closter der Schmertzhafften Mutter Gottes [1776].  
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4.2.1. Řádové hudebnice 

Marie Juliana a Septem SS. Patribus 

Pravd podobn  nejvýznamn jší hudební osobností ad pražských alžb tinek v 18. 

století byla sestra s ádovým jménem Marie Juliana. Podle vizitačních listin se narodila kolem 

roku 1719. Profesi vykonala v roce 1744 ve v ku 25 let. Na nejstarším dochovaném seznamu 

sester z roku 1758 je uvedena jako „Regens-chorin“ ve v ku 38 let a zárove  13 let po profesi 

(obr. 4).315 

 
 

Obr. 4: Verzeichnuß Deren Closter-Frauen in dem Closter der Schmertzhafften Mutter Gottes [1758]  
 

Podobným zp sobem se M. Juliana jako Regenschorin objevuje i v dalších listinách 

následujících let: 1759,316 1762,317 1764,318 1765,319 1766,320 1767-1768,321 1769,322 1770, 323 

1776,324 1778,325 1781.326 N kolik vlastních M. Julianiných slov na otázku sestrám, zdali se 

cht jí vyjád it k volb  nové matky p edstavené, zachycuje zápis p i vizitaci roku 1778: 

 

„Maria Juliana a VII. BB. Patribus, aetatis 58, ann: Profess: 33. ann: Regens Chori: nihil 
proponendum habeo nisi Deus nobis daret Superiorem, quae disciplinam regularem 
Conventus restituret, ut defectus, qui Successive ab obitu Superioris defuncte irrepserunt, 
emendetur.“ 327 

                                                 
315 APA visitace [1758]: „No. 27. M: Juliana á Septem BB: Patrib[us]. in 38. Jahre in 13. Jahre Regens-chorin.“ 
316 Tamtéž [1759]: „No. 27. M: Juliana á Septem BB: Patribus. in 39. Jahre in 14. Jahre Regens-chorin.“ 
317 Tamtéž, 1762: „No. 27. M: Iuliana á Septem BB: Patrib[us]. in 42. Jahr in 17. Jahr Reg: Chorin.“ 
318 Tamtéž: Acta Visitationis Canonicae 1764 apud Virgines Moniales Elisabethinas Neo Pragae habitae: „No. 
26. M: Juliana á Septem BB: Patrib[us]: in 44. Jahr. in 19. Jahr Reg: Chorin“. 
319 Tamtéž [1765]: „No. 25. M: Juliana á Septem BB: Patrib[us]: in 45. Jahr. in 20. Jahr Regens-Chorin.“ 
320 Tamtéž [1766]: „No. 22. M: Iuliana á Septem BB: Patribus. in 46. Jahr. in 21. Jahr Reg: Chorin“. 
321 Tamtéž [1767-1768]: „No. 21. M: Iuliana á Septem BB: Patrib[us]. in 48. Jahr. in 23. Jahr Regens-Chorin.“ 
322 Tamtéž, Protocollum visitationis et electionis novae superiorissae apud monialis Elisabethinae Pragae di 

nova civitate anno 1769: „N: 21. Maria Juliana a Septem SS: Patribus Regens Chori, aet: 50. ann: Profess: 25. 
ann. (…)“  
323 Tamtéž: „No. 21. M: Juliana á Septem BB: Patrib[us]. in 50. Jahr. in 25. Jahr Reg: Chorin.“ 
324 Tamtéž [1776]: „No. 21. M: Juliana á Septem BB: Patrib[us]. in 56. Jahr. in 31. Jahr Reg: Chorin.“ 
325 Tamtéž [1778]: „No. 14. M: Iuliana a Septem BB: Patrib[us]. in 58. Jahr. in 33. Jahr Regens Chorin.“ 
326 Tamtéž [1781]: „No. 15. M: Juliana á Sept: B: Patribus. in 61. Jahr. in 36. Jahr Regens Chorin.“ 
327 APA Visitace, Protocollum Visitationis Canonicae in monasterio V: V: Elisabethae … 28. Aprilis 1778. 



88 
 

Dokladem dopadu josefínských liturgických reforem na hudební provoz v klášte e je seznam 

sester p i vizitaci roku 1784. Marie Juliana je zde po t iceti letech své chorregentské činnosti 

uvedena jako „Secretarin“ (viz Obr. 5).328 

 

 
 

Obr. 5: Verzeichnuß 1784. M. Juliana – Secrertarin. 
 

O t i roky pozd ji se však její p vodní funkce navrací do p vodních kolejí (viz obr. 6),329 

stejn  jako i účetní položky za hudbu.330 

 

 
 

Obr. 6: Verzeichnuß 1787. M. Juliana – Regens-Chorin. 
 

V roce 1794 se M. Juliana objevuje jako „Regenschorin“ a „Secretärin“,331 o dva roky 

pozd ji se v t chto funkcích objevuje naposled ve v ku 78 let.332 Toho roku dokonce figuruje 

ve vizitačních protokolech jako kandidátka na post matky p edstavené spolu s dalšími t emi 

sestrami M. Leopoldinou, M. Elisabethou a M. Theclou. Poslední z nich byla na tento post 

zvolena v tšinou hlas .  

Na hudebninách se její celé jméno Marie Juliany objevuje pouze jednou, z ejm  se 

však nejedná o její vlastní rukopis, ale opis z okruhu Zikmunda Václava Suchého.333 

M. Juliana se na hudebninách nepodepisovala, p esto se však lze domnívat, že ada hudebnin 

ve sbírce byla opsána její rukou.  

Marie Juliana je s nejv tší pravd podobností také skladatelkou hudby gratulační 

kantáty z roku 1776. V tomto p ípad  není vyloučeno, že gratulační kantáta není jedinou 

                                                 
328 Tamtéž [1784]: „No. 12. M: Juliana á 7. B. Patribus. in 64. Jahr. in 39. Jahr Secretarin“ 
329 Tamtéž, Verzeichnuß deren Geistlichen Jungfrauen Elisabethinerin[n]en in der Königl: Neustadt Prag im Jahr 
1787. 
330 Viz P ílohy II/1-4. 
331 APA Visitace, Verzeichnus der geistlichen Jungfrauen Elisabethinerinen in der Königl. Neustadt Prag. 1794: 
„No. 6. M: Juliana á Sept: B.B.tis Patribus. in 74. Jahr. in 49. Jahr R: Chorin et Secretar:“  
332 Tamtéž, Verzeichnus der geistlichen Jungfrauen Elisabethinerinen in der Königlichen Neustadt Prag. 1798. 

den 10. Aprill: „4. M. Juliana á 7ten BBtis Patribus [Alters] 78 jahr [Profession] 53 Jahr [und Ihres Amts] Reg. 
Chor: bei d. Schreiberei.“ 
333 CZ Ppmb, sig. L A 39. Simon: Salve Regina (…). V pravém dolním rohu uvedeno „Maria Juliana“. 
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skladbou, kterou M. Juliana složila, a dá se p edpokládat, že se mezi anonymními 

hudebninami z kláštera nacházejí i další její kompozice. Bez dalších up es ujících doklad  

však bude obtížné určit které. 

 

Marie Anna Francisca a Bono Pastore 

Tato sestra se objevuje poprvé ve vizitačních protokolech roku 1758 jako varhanice. 

Tehdy ve svých 29 letech pobývala 12 let v klášte e. O rok pozd ji se stará o novicky („Beym 

Novitzen“), stejn  tak i v následujících letech 1764 až 1765.334 Toto zam stnání se ve 

vizitačních seznamech st ídá. Povolání varhanice je dále uvedeno v letech 1769335 a 1770, 

zatímco roku 1776 figuruje jako „Novitzen-Meisterin“ a 1779 jako „Refentnerin“.336 

 

 

Obr. 7: Verzeichnuß [1770] M. Juliana – Regens-Chorin, M. Anna Francisca a Bono Pastore – Organistin. 

 

Marie Adalberta ab Assumpta B. V. M  

P íkladem sestry, zpívající na k ru basové party, je sestra Marie Adalberta. Když 

v roce 1776 vykonávala na k ru funkci basistky, bylo jí 61 let. 337 Do kláštera vstoupila kolem 

roku 1739 a pracovala v r zných povoláních jako pradlena (1758-1762), portýrka (1764-

1765), „Wäsch-Meisterin“ (1766-1770). Pozd ji se objevuje ve funkcích „Seniorin“ a 

„Discretin“. Zem ela mezi roky 1794 a 1798. 

 

                                                 
334 APA Visitace, Seznamy sester mezi lety 1758-65. 
335 Tamtéž, Protocollum visitationis et electionis novae superiorissae apud monialis Elisabethinae Pragae di 

nova civitate anno 1769: „N: 22. Maria Anna Francisca a Bono pastore, Organista aet: 41. Profes: 24. ann: nihil 
proposuit.“ 
336 Tamtéž, 1779. 
337 Viz výše. 
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Ostatní hudebnice v klášteře 

ada sester je v seznamech uvedena jako hudebnice, ale hudební nástroj, zp v či bližší 

zam ení není specifikováno. Takovými byly v roce 1776 ádové sestry Marie Agnes a 

Purificatione B. V. M.,338 Marie Nepomucena a Nomine Jesu, Marie Electa a SS. 

Trinitate, Marie Emanuela ab Incarnatione Christi.339 Všechny tyto sestry jsou uvedeny 

„bey der Music“ pouze v tomto roce a b hem jiných let zastávaly jiné povolání. Nelze však 

tvrdit, že hudbu neprovozovaly i v jiných letech.  

 

 

Obr. 8: Verzichnuß 1776: M. Nepomucena á Nomine Jesu; M. Electa a SS. Trinitate - bey der Music. 

 

Marie Baptista a Cruore Christi, uvedená jako hudebnice v letech 1794 a 1798, byla 

z ejm  hlavní oporou staré kapelnici Marii Julian  ve vedení hudebního k ru, jsouc uvedena 

jako „Adjunct bei der Chor Musik“ (obr. 9).340  

 
Obr. 9. Verzichnuß 1798: M. Baptista a Cruore Christi - Adjunct bei der Chor Musik. 

 

Marie Electa a SS. Trinitate roz. Sweerts-Sporck 

I Marie Electa je uvedena opakovan  jako hudebnice v letech 1776 a 1781 (obr. 8).341 

Narozena rodin  Sweerts-Sporck roku 1752,342 získala jist  v rámci šlechtické výchovy i 

                                                 
338 APA Visitace 1776: (40 let, 16 v klášte e) „bey der Music“. 
339 Tamtéž 1776: (25 let, 8 v kl.) ob  „bey der Music“. 
340 Tamtéž 1794 (39 let, 3 v kl.) „bey der Music“ (Musica), 1798 (42 let, 7 v kl.) „Adjunct bei d. Chor Musik“. 
Tamtéž 1798. 
341 Tamtéž 1776: (24 let, 6 v kl.) bey der Music, 1781: (29 let, 12 v kl.) „Musicantin“.  
342 V ádu tatkéž p sobila „Maria Electa von der H. Dreyfaltigkeit, Grafin von Sweerts und Sporck“, narozená 
2. srpna 1713. Do ádu vstoupila 4. února 1732 a profesi vykonala 8. února následujícího roku. Za tuto informaci 
d kuji kolegovi Filipu Srovnalovi.  
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základní hudební vzd lání. ádové roucho oblékla kolem roku 1770. Funkci editelky k ru 

p evzala po smrti Marie Juliany. Jako „Chorregentin“ či „Chordirektorin“ a zárove  jako 

„Pfortnerin“ je uvedena v letech 1801 až do 20. dubna 1811, kdy byla zvolena p edstavenou 

kláštera. Po svém funkčním období matky p edstavené se vrátila op t do pozice chorregentky 

(1814-1817), ve které setrvala z ejm  až do své smrti kolem roku 1820.343 

 

Marie Philippina a Visitatio B. M. V. 

Zvláštním p ípadem sociologie ádové komunity je sestra M. Philippina, která 

pobývala v klášte e od roku 1756, kam byla p ijata ve svých 17 letech. V seznamech sester se 

dlouhá léta objevuje bez povolání, a to a vždy v oddílu t ch, které nem ly právo volit matku 

p edstavenou. Od roku 1784 bývá její pozice blíže osv tlena označením „folget die 

Blödsinnige“ (obr. 10).344 Z toho vyplývá, že M. Philippina trp la jakousi nespecifikovanou 

mentální poruchou.  

 

 

Obr. 10. Verzeichnuß 1787: M. Philippina a Visitatio B. M. V. 

 

O deset let pozd ji, v seznamu z roku 1794, vyplývá najevo, že tato sestra um la ve 

svých 51 letech hrát na varhany.345 V následujících letech je nadále jako varhanice uvád na i 

s jistým tónem uznání: „ist Blödsinnig spillt aber gut die Orgl.“ (obr. 11).346  

 

 

Obr. 11. Verzeichnuß 1798: M. Philippina a Visitatio B. M. V. 

 

                                                 
343 APA Visitace 1801: „Regens Chori und Pfortnerin.“ 1804: „Chorregentin.“ 1807: „Regenschorin.“ 1811: 
„Erste Fortnerin bei der obern Pforte, und Chordirektorin.“ 1814: „der Zeit Oberin.“ 1817: „Chorregentin.“ 
344 APA Visitace [1784] a 1787. 
345 Tamtéž 1794: „Folget die blösinnige: [No.] 32 M. Philippina a Visitatio B. M. V. 51 Jahr in 34 Jahr Spillet 
die Orgel.“ 
346 Tamtéž 1798. V kopii téhož soupisu stojí p ípis ve variant : „ist Blödsinnig spillt doch die orgel“. 
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Sestry Podleské 

Z hudební rodiny Podleských vynikla a do všeobecného pov domí pronikla zejména 

p vkyn  Tekla Kate ina Františka Podleská-Batková (1764-1852), nejmladší z šesti dcer 

mlyná e Václava Podleského z Berouna.347 Všechny sestry se v novaly hudb , avšak t i 

z nich se b hem své začínající hudební kariéry rozhodly pro eholní život.  

Alžb ta a Barbora Podleské byly postupn  p ijaty do ádu alžb tinek a podle Dlabače 

byly znamenitými p vkyn mi.348 Jak je patrno z hudebnin kláštera, ob  sestry si do ádu 

p inesly vlastní repertoár duchovní hudby, nebo ho dostávaly od svých sester Tekly a Marie 

Anny (p íloha obr. 15 a 16). Obsazení kompozic v tšinou čítá sólový soprán a drobný 

instrumentální soubor s doprovodem continua. Na titulních stranách čteme jména Alžb ty, 

Marie Anny a Tekly Podleských (p íloha I/4). 

Otázkou z stává osud sestry Aquinaty, rozené Anny Podleské, která vstoupila do 

kláštera dominikánek u sv. Anny ve Starém Brn . Poté, co byl klášter zrušen, p esídlila do 

Prahy, kde podle Dlabače p ežívala jako uznávaná chrámová p vkyn .349  

 

 
 

Obr. 12. Podpis M. Markéty, roz. Podleské coby matky p edstavené kláštera alžb tinek po svém zvolení 1814. 

(APA II Visitace, sig. C 137/1, kart. 2201) 

                                                 
347 Alena Jakubcová a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, Praha 2007, 
s. 41-45. 
348 Dlabač II, s. 479. 
349 Anna Podleská (nar. v Beroun  12. 2. 1754, zem . v Praze 1818) se učila zp vu již od d tství, pozd ji 
studovala spolu s Alžb tou (pozd. M. Markétou) hudbu a zp v u tenoristy svatovítské katedrály Vojt cha 
Brichty, se kterým podnikly n kolik koncertních cest. V Brn  vstoupila do ádu dominikánek, kde setrvala až do 
zrušení ádu za Josefa II. Poté žila u rodič  a v novala se vyučování. Uvádí se, že též komponovala. Viz: Alena 
Jakubcová a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, Praha 2007, s. 41. 
Dlabač II, s. 479. 
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Marie Markéta ad Quinque Vulneribus Christi OSE, roz. Alžběta Podleská 

Alžb ta, narozená v Beroun  3. prosince 1753, studovala spolu s Annou hudbu a zp v 

u tenoristy svatovítské katedrály Vojt cha Brichty. Společn  ve ejn  vystupovali v Praze, 

Brn  a Vídni, kde získali ve ejné uznání publika. Do doby společných koncertních cest 

bydlela u svých rodič  a poté u p íbuzných v Praze, než roku 1776 vstoupila k alžb tinkám,350 

kde p ijala ádové jméno Marie Markéta od P ti ran Kristových. Podle Dlabače se ješt  roku 

1815 v novala jak svému povolání, tak hudebnímu um ní a její hlasové schopnosti popisuje 

následovn :  

 
„Ihr Gesang war sanft, und angenehm; sie sang jede vorgelegte Parthie meisterlich; jedoch 
aber mit der Entschlossenheit nicht, wie ihre Schwester Anna Aquinata.“ 351 

 
Z klášterních zápis  vyplývá, že M. Markéta do kláštera vstoupila b hem jubilejního roku 

1776, mohla se tedy jako p vkyn  zúčastnit ady slavnostních hudebních produkcí p i 

dvojitém výročí v konventu. V roce 1778 plnila pomocnici v refektá i („beym Refectory“), 

kde vykonávala sv j ú ad ješt  roku 1781, tentokráte jako jeho hlavní správkyn  

(„Refentnerin“). V roce 1784 se starala o klášterní prádlo („bey der Wäsch“), roku 1787 

pracuje op t v refektá i („beym Refectory“) a léta 1794 m la na starost prádlo z nemocnice 

(„Kranck Wäsch versorgen“). O čty i roky pozd ji, po celkem 22 letech strávených v klášte e 

se stala novicmistrovou („Novitzen Meisterin“) a tento ú ad plnila ješt  v období 1801 až 

1804. Když se roku 1811 stala M. Elekta ad SS. Trinitate matkou p edstavenou, p evzala po 

ní M. Markéta ú ad editelky k ru až do 29. dubna 1814, kdy byla p edstavenou kláštera 

zvolena sama M. Markéta. Tento post vykonávala až do své smrti kolem roku 1819, zatímco 

M. Elekta se navrátila k postu editelky k ru. 

 

Marie Aloisie ad Septem Doloribus B. M. V. OSE, Barbora Podleská 

Barbora Marie Františka Podleská se narodila v Beroun  roku 1760. Stejn  jako její 

sestry Josefa a Tekla, učila se zp vu u kapelníka Johanna Adama Hillera v Lipsku.352 Jistý čas 

                                                 
350 Nikoliv 1778, jak tvrdí Dlabač. M. Markéta se jako novicka objevuje již v seznamu sester z roku 1776. 
351 Dlabač II, s. 480. 
352 Klaus-Peter KOCH, Bergisch GLADBACH: Böhmische Musiker waren im Sachsen des 18. Jahrhunderts nicht 

nur in Dresden. Anmerkungen zur böhmischen Musiker-Migration, in: Musiker-Migration und Musik-Transfer 
zwischen Böhmen und Sachsen im 18. Jahrhundert, Dresden 2012, s. 42-43. 
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strávila na kuronském dvo e v Mittau,353 brzy na to se však vrátila do Prahy, kde jistý čas 

bydlela u svých rodič , než vstoupila roku 1787 do ádu alžb tinek.354 Jak tvrdí Dlabač, 

M. Aloisie vynikala v četných hudebních produkcích, které se v klášterním kostele po ádaly, 

a ješt  roku 1810 platila za virtuosku zdejšího k ru.355  

M. Aloisie v roce 1794 vypomáhala sakristánce M. Alžb t  v kostele („bey Sakristey 

Adjunctin“) a v roce 1798 je již sama sakristánkou. Tuto funkci plnila b hem let 1801, 1804, 

1814, 1817.356 Posledního roku je uvedená jako nemocná („Sakristanerin fortwährend 

Krank“) a v posledních letech jejího života (1825 až 1834) uvedená jako „Defizintin“, 

naposledy ve v ku 74 let.357 

 

Ženy neznámého původu 

N které hudebniny z fondu alžb tinek jsou podepsané ženskými jmény v roli 

opisovačky či majitelky. U ady z nich neznáme p vod, lze snad jen p edpokládat, že se 

jednalo o ženy, které se staly ádovými sestrami, laickými sestrami, nebo šlo o dary 

mecenášek či pacientek. P ijímací protokoly bohužel p íliš nápomocné nejsou, jelikož ve 

v tšin  p ípad  neuvádí rodné jméno p ijímaných novicek, ale již jméno ádové. Na 

hudebninách z 18. století nalezneme jména: Josepha Kunzin, která byla majitelkou Brixiho 

mše v roce 1764,358  Barbara Loqueilin, z jejíchž hudebnin se dochovala árie Magne Deus 

Jesu vive od Fiorilla359 a Maria Rosina Millauerin na anonymní slavnostní árii pro sólový 

soprán.360  

                                                 
353 Mittau - dnes Jelgava v Lotyšsku. Jakubcová, s. 41. 
354 Dlabač uvádí rok 1786. Seznam sester z jara 1787 ješt  M. Aloisii neuvádí. Pozd jší seznamy sester uvád jí 
roky jejího pobytu v klášte e, vycházející od roku 1787. 
355 Dlabač II, s. 479: „ … [M. Aloysia Podleska] sich besonders in den Kirchen hie und da abgehaltenen 
Musiken sehr oft auszeichnete. Im Jahr 1810 that sie sich noch an der Kirche ihres Ordens als Virtuosin hervor.“ 
356 APA I a II, Visitace. 
357 Nikoliv tedy v roce 1810, jak uvád jí lexika, viz: Jakubcová 2007. SÚA Praha, APA II, Seznamy sester, kart. 
119. 
358 Ppmb sig. L A 3: F. X. Brixi: Missa in D. (…) Josepha Kunzin 1764. 
359 CZ Ppmb sig. L C 16. Aria de SS. Sacramento Magne Deus Jesu vive (…) Del sig. Fiorillo Ex Partibus 
Barbara Loqueilin. 
360 CZ Ppmb sig. L C 24. Aria Solemnis ex C á Canto Solo (…) Maria Rosina Millauerin. 
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. . . Mimoklášterní hudebníci a opisovači hudebního materiálu  
Klášter v pr b hu své existence zam stnával sv tské hudebníky, opisovače hudebnin 

či skladatele, kte í zanechali své stopy v účetních položkách nebo na stránkách hudebního 

materiálu. Jedním z nich byl Thadeus Freier. Z jeho ruky máme jednoznačn  signované 

varhanní party dvou Brixiho mší, první Missa S: Caeciliae a druhá Missa S: Angelinae 

Corbariae. První z nich je na titulní stran  datovaná rokem 1756, a jedná se hypotetický 

rukopis M. Juliany, nebo jejího blízkého okruhu opisovač . Freierem opsaný a podepsaný 

part varhan je datován 5. srpna 1769.361 Druhá mše je na titulu datovaná 1759 a varhanní part 

je stejn  jako u p edchozí skladby podepsán a datován 2. zá í 1764.362  

Podobn  jako u M. Freiera, se díky p ípisu na dvou hudebninách setkáváme se 

jménem Matthias Tonabaur. Nabízí se souvislost s vyšebrodským chorregentem 

Engelbertem Thonapaurem,363 o bližších souvislostech však zatím prameny mlčí,364 nemluv  

o faktu, že Tonabaurovy hudebniny pat í již do 40. až 50. let 18. století. Jedná se o anonymní 

mariánské nešpory365 a v druhém p ípad  Ertl v Hymnus, datovaný rokem 1749.366  

I v p ípad  Františka Václava Kapalina367 se nepoda ilo zjistit více, než je uvedeno 

na hudebnin .368  

 

Zikmund Václav Suchý a jeho opisovačský okruh 

Alžb tinky spolupracovaly adu let s Václavem Zikmundem Suchým,369 který pro 

konvent opsal či po ídil více než 170 hudebnin, počínaje rokem 1762, až do konce 70. let, kdy 

                                                 
361 F. X. BRIXI: Missa S: Caeciliae V: et M: CZ Ppmb, sig. L C 98. Na titulní stran  rukou M. Agnes Slavíkové: 
„Ohne Wokal-Stimmenbesetzung nicht aufzuführen.“ „Scripsit Thaddaeus Freier die 5ta Augusti Ao Dni 1769.“  
362 BRIXI: Missa S: Angelinae Corbariae (…) 1759. CZ Ppmb sig. L C 99. Part Organo: „Scriptum 2da 7bris Ao. 
1764.“  
363 Dlabač III, s. 263: „Thonapaur, Engelbert, ein Chorregens an der Stiftskirche der Zisterzienser Ordens zu 
Hohenfurt in Böhmen. Im Jahre 1784 lebte er noch in seinem Stifte. S. Catalog. Ord. Cisterc. Provinc. Bohem. v. 
J. 1784.“ 
364 ČSHS, N mec, Dlabač – deest. 
365 ANONYM: Vesperae De B: V: M: (…) Ex Partibus. M: Tonabaur. CZ Ppmb sig. L A 143. 
366 ERTL: Hymnus de S: Vidue et Salve Regina (…) Sigl. Ertl. 1749. CZ Pnm L C 207. Part „Cembalo o 
violoncello“ nadepsán: „Hymnus. De S. viduis Sive pro nec virgine, nec Martyre. Et Salve Regina a Canto Solo. 
Violino unisono Con organo. Fortem virili pectore. Sig. Ertl. Ex Partibus Mathiae Tonabaur.“  
367 ČSHS, N mec 1944, Dlabač 1815: deest. 
368 ANONYM: Veni sancte Spiritus. CZ Pnm sig. L B 456. Na konci partu Violino Primo uvedeno: „Franciscus 
Wenceslaus Kapalin“. 
369 N mec 1945, Dlabač 1815: deest. 
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se jeho opisovačská činnost postupn  vytrácí. Suchý je d ležitou postavou výzkumu 

skladatelské osobnosti Františka Xavera Brixiho, p inejmenším vzhledem k počtu opis , 

po ízených Suchým hluboko za skladatelova života.370 

Suchý byl kantorem a editelem k ru kostela v Lužci nad Vltavou. Roku 1760 

postihl Lužec požár, p i kterém lehla popelem v tšina místní zástavby, včetn  kostela. Suchý 

tehdy musel p ijít o v tšinu svého majetku. Hledal jist  všechen možný p ivýd lek, včetn  

opisování a prodeje hudebnin. Jakým zp sobem se Suchý dostal do Prahy k opisování 

hudebnin pro konvent alžb tinek, není zatím známo,371 nicmén  jeho opisy lze nalézt u 

alžb tinek datované již od roku 1762.372  

Gracian Černušák uvádí, že Suchý byl „blíže neznámý český hudebník z konce 

18. stol.“ a jmenuje jeho jedinou dochovanou kompozici Surrexit u Alžb tinek v Praze pod 

pseudonymem „Ichus“. Dodává, že je „na pražských k rech mnoho opis  jeho rukou, 

opat ených monogramem SWS“ a odkazuje se na E. Troldu v Pazdírkově slovníku.373 Díl 

obsahující písmeno S však nikdy nevyšel a vlastní kartotéka E. Troldy krom  fondu 

alžb tinek neuvádí žádné další prameny spojené se jménem Suchý. Monogram „SWS“ se sice 

v n kterých pražských i mimopražských fondech vyskytuje, nejde však o opisy téže osoby. 

Takové opisy se nacházejí nap . v pražských fondech k ižovník  s červenou hv zdou,374  

kapucín  u sv. Jakuba,375 ale i v poz statcích bývalé jezuitské koleje v Klatovech.376 Lze se 

                                                 
370 Tímto bych rád pod koval panu Vladimíru Novákovi za vlídné p ijetí a četné konzultace k tématu F. X. Brixi 
a alžb tinky. 
371 Je možné, že klášter sv. Ji í na Pražském hrad , pod který Lužec pat il majetkem a kde po roce 1759 p sobil 
F. X. Brixi, mohl v Suchého konexích sehrát jistou roli. 
372 BRIXI: Missa brevis. CZ Pnm, sig. L B 24. Na titulu uvedeno: „Pro Choro Venerabilium Virginum 
Elisabethinarum Neo Prage pro Memoria aeterna. Anno Domini 1762.“ 
373 Suchý Sigismund Václav, heslo v ČSHS II, s 640. Suchého jména si všimnul krom  Emiliána Troldy též Jan 
N meček či Ji í Berkovec, nikdy se však nedopátrali jeho p vodu, domnívajíce se, že jde o hudebníka pražských 
k r . 
374 Ve sbírce pražských k ižovník  se podle RISM nachází čty i hudebniny s monogramem SWS: 1) Litaniae a 

Canto Alto Basso con Organo. VII. Na zadní stran  obálky je titul: Pastorella. a Canto Solo II. Violini Viola col 

Organo. Wolff. SWS. CZ-Pk iž XXXV F 168, RISM ID no. 550282498. 2) Dixit. à IV. Voci II. Violini. Viola 

Violonzželo Solo in Dominus à dextris: II. Trombe col Organo Duplic. Durante. SWS. CZ-Pk iž XXXV E 135, 
RISM ID no. 550266965. 3) Missa Integra in C. à Canto, Alto, Tenore, Basso, Violini Due Clarini Due Timpali 

con Organo. Del Sig. Sonerleiter. SWS. CZ-Pk iž XXXV D 153, RISM ID no. 550255416. 4) Alma et Ave 

Regina a Alto Solo Violino 1-mo Violino 2-do Con Sordini con Fondamento. Party obsahují poznámky „Prod: 28 
Jani 1781“; „Del Sig: P. Absolon" a iniciály „SWS“. CZ-Pk iž XXXV A 46, RISM ID no. 550266558.  
375 Ve sbírce kapucín  od sv. Jakuba se podle RISM nachází t i hudebniny s monogramem SWS: 1) Alma 

Redemptoris a Canto, Alto. Tenore, Basso. Violini Due. Viola di Alto. con. Organo et Violone. Del Sigre Mensy 

Descripsit F. Götz Phys. pro SWS [pozd jší rukou:] P: Methudii Kreibich. CZ-Psj 128, RISM ID no. 551000128. 
2) Aria de tempore a Canto Solo. II. Violini II. Oboe  II. Corni. II. Fagotti Viola col Organo Piazzo. SWS 

[pozd jší rukou:] P: Methudii Kreibich. CZ-Psj 167, RISM ID no. 551000167. 3) Missa Integra Pastoralis. in F 
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domnívat, že se nejedná o signaturu osoby, ale označení Seminá e sv. Václava („Seminarium 

Sancti Wenceslai“), odkud se hudebniny dostaly do ostatních fond  po zrušení jezuitského 

ádu.377 

Že Suchý dostával od kláštera alžb tinek zaplaceno, dokládá účetní zápis za rok 1768, 

kdy sestry zaplatily Suchému dva zlaté za blíže neurčenou hudbu.378  

 

 
Obr. 13: Účetní položka za hudebniny po ízené Z. V. Suchým 1768 

 

V lednu roku 1769 zmi uje lužecká matrika Suchého dceru Annu jako sv dkyni na svatb  

Kryštofa Tesa íka a Anny Sedláčkové.379 V roce 1769 je Suchý uveden jako „ludimayster ex 

Luzetz“, když šel za sv dka p i k tu Anny Wobo ilové z obce Bukol,380 stejn  jako jeho 

manželka Kate ina téhož roku jako sv dkyn  k tu Anny K ičkové z Lužce.381 Mezi lety 1769 

až 1780 se jako sv dkové lužeckých k t  a svateb objevují manželka Kate ina a d ti Anna a 

František, vždy uvedeni ve vztahu ke svému otci, který zastával ú ad kantora. Že kantor 

Suchý udržoval kontakty s metropolí, sv dčí krom  jiného též vlastní opis partu Violone, 

který vyhotovil u p íležitosti provedení gratulační kantáty, provedené 24. listopadu 1776 

k výročí profese matky p edstavené M. Deodaty.382 Je možné, že se Suchý provedení aktivn  

zúčastnil jako hudebník. Zápis ze k tu Rosalie Evy Plickové v prosinci téhož roku v Lužci je 

potom posledním údajem, který dokumentuje Z. V. Suchého jako místního kantora.383 Když 

p ichází Suchý do lužeckého kostela jako sv dek s atku Václava Rickla a Magdaleny 
                                                                                                                                                         

à Canto. Alto. Tenore Basso. Due Violini. Oboe Due. Corni Due da Caccia. con. Fondamento. Del Sig=re 

Soijka. [škrtnuto:] SWS [pozd jší rukou:] P: Methudii Kreibich. 
Na konci partu violy „die 8 January 1775“. CZ-Psj 36, RISM ID no. 551000036.  
376 Salve a IV. Voci II. Violini. II. Flauti. II. Corni. Viola. col Organo. Brixi. SWS. CZ-KLm, Sbírka hudebních 
rukopis , bez sig., krabice 26/1. RISM ID no. 550401361. D kuji kolegovi Vítovi Aschenbrennerovi za 
upozorn ní na tento pramen a jeho zprost edkování z Klatovského muzea. 
377 Jakub MICHL: Hudební kultura Italské kongregace a Vlašského špitálu v Praze, rukopis, nepublikováno. 
378 NA Praha, Alžb tinky, kn. 39. 
379 Státní oblastní archiv v Praze, Sbírka matrik, Lužec nad Vltavou, (dále jen LUŽEC) Matrika č. 3, s. 140-141. 
380 LUŽEC, Matrika č. 2, s. 117. 
381 „Catharina uxor Sigismundi Suchy Cantoris ex Luzetz“, tamtéž. 
382 CZ Ppmb, sig. L A 104. 
383 Test. Sigismundus Suchy Cantor ex Lužetz. LUŽEC, Matrika č. 2, s. 154. 
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Jezvinové roku 1781, je uveden do matriky jako p išedší z Lobkovic.384 Lužeckým kantorem 

se poté stal jeho syn František, který zde 1782 pok til svého syna, taktéž Františka385 a stejn  

jako jeho otec zastával funkci editele místního k ru. 

Suchý nám zanechal na svém opisu Dittersova Offertoria hádanku: 

 

„Oblata in perpetuum in memoriam Venerabili de Religiosa Virgini Maria Juliana ab indigno 

Servo Sigismundo Suchy Mardocheus“.386 

 

Mardocheus, čili Mordechaj, se v Bibli objevuje jako jeden z židovských v dc , který 

doprovázel Zerubabela na cest  z Babylonu do Judy.387 Mordechaj byl též strýcem Ester.388 

Zdá se, že p ípis poukazuje na Suchého životní osudy, pro rozšifrování této hádanky však 

pot ebujeme bližších biografických údaj . 

Suchý jako opisovač nepracoval sám a ada hudebnin nesoucí obal se Suchého titulem 

a v nováním má uvnit  party signované opisovačem jiným. Suchý sám udržoval uniformní 

úpravu titulní strany. Na jeho titulech (až na n kolik drobných výjimek) nechybí v nování 

alžb tinkám na v čnou památku (obr. 14). 

 

 
Obr. 14. Suchého v nování alžb tinkám na v čnou památku (CZ Ppmb, sig. L A 277). 

                                                 
384 Testes: Sigismundus Suchy ex Lobkowitz. LUŽEC, Matrika č. 3, s. 158. 
385 Franciscus Subditus Raudnicensis, Parens: Suchy Franciscus Cantor, mater Josepha Nata Baudisowa. 
LUŽEC, Matrika č. 2, s. 191. 
386 Karl Ditters von Dittersdorf: Offertorium pro omni Festo. CZ Pnm, sig. L C 311. 
387 Starý zákon, Ezdráš 2:2; 5:8; Nehemiáš 7:7. 
388 Starý zákon, Ester 10:4; 11:2,12; 12:1,4; 16:13. 

http://classic.net.bible.org/verse.php?book=neh&chapter=7&verse=7
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V opisech, pečliv  nadepsanými rukou Suchého, nalezneme party, psané r znými 

opisovači a v n kolika p ípadech též signované konkrétními jmény, jakými jsou Jacob Huber, 

W. Truhlarž, Kalausek,389 Zinckert390 či monogramista JZ,391 ZZ392 a DIWK.393 M že se 

jednat nejen o jména Suchého spolupracovník , ale též jména odkazující na p vodní 

provenience hudebnin, které Suchý pozd ji p evzal a nov  nadepsal. Ani v jednom p ípad  se 

nepoda ilo osv tlit spojitost t chto jmen se Suchým, zejména, zdali šlo o konexe pražské, 

lužecké nebo jiné. 

Jakub Huber byl od roku 1764 varhaníkem u sv. Markéty na B evnov , 1784 se 

neúsp šn  ucházel o místo kapelníka u sv. Víta v Praze. Jeho opisy a kompozice se nachází ve 

sbírkách svatovítské katedrály, na Strahov , v B evnov , Broumov  a Želivi.394 Zem el 

1788.395 U alžb tinek se nacházejí nejenom jeho rukopisy,396 ale též kompozice.397 

Opisovač W. Truhlá  se objevuje v hudebninách podepsaných kantorem Zikmundem 

Suchým na jedné z Brixiho slavnostních mší (obr. 15).398 V tomto p ípad  se jedná o 

hudebninu, ke které Suchý nadepsal pouze obal s titulní stranou, kde se označuje jako kantor 

                                                 
389 LINEK: Missa Pastoralis. CZ Ppmb, sig. L A 268. 
390 LINEK: Missa Pastoralis. CZ Ppmb, sig. L A 274. 
391 POKORNÝ: Missa Solemnis. CZ Ppmb, sig. L A 318. 
392 F. X. BRIXI: Missa Aulica Brevis et Solemnis. CZ Pnm, sig. L C 96. 
393 Karel LOOS: Missa Solemnis in D. CZ Ppmb, sig. L A 5. 
394 Huberovy vlastní opisy: CZ Pnm: XXXVIII B 102 (550018431), XXXVIII B 67 (550041080), XXXVIII A 
455 (550018493), XXXVIII A 491(550032350), XXXVIII A 405 (RISM ID no. 550032153), XXXVIII A 452 
(RISM ID no. 550041673), XXXVIII A 404 (RISM ID no. 550032096). Autografy: Pnm XXXVIII B 54 
(550031813), XXXVIII A 396 (RISM ID no. 550031815), XXXVIII B 104 (RISM ID no. 550031812), 
XXXVIII A 484 (RISM ID no. 550031818), XXXVIII A 485 (RISM ID no. 550031819), XXXVIII A 398 
(RISM ID no. 550031817): Offertorium in D Pro Quonis Festo á Canto, Alto, Tenore, Basso, Violinis 2bus, 

Obois 2bus obl., Alto Viola obl., Clarinis 2bus et Organo, qvod Honori [...] Domini Guntheri Nomesii [...] 

Regentis Chori [...] anathema composuit, et obsequiosissime dedicauit infimus Clientum Jacobus Huber p: t: 

Organista Ad S: Margaretham. Die 14. 7bris Anno 1778. XXXVIII A 397 (RISM ID no. 550031816). Opisy 
Huberových skladeb: XXXVIII A 486 (RISM ID no. 550031820), Coburg Landesbibliothek (450107161, 
450107162, opis Josef Jav rek), Strahov Pnm: XLVI F 221(RISM ID no. 550031800, opis Sojka, Strništ : XLVI 
B 101, RISM ID no. 550031803), CZ-Psj 316 (RISM ID no. 551000321), ad. ze Strahovské sbírky, K ižovníci: 
XXXV A 108 (RISM ID no. 550266625), XXXV A 112 (RISM ID no. 550266630) XLIX E 339 (RISM ID no. 
550270558). 
395 ČSHS I, s. 503. N mec 1944, s. 143. 
396 F. X. BRIXI: Salve Regina, CZ Pnm, sig. L C 422. 
397 HUBER: Missa in F Brevis, CZ Pnm, sig. L C 254. Týž: Offertorium pro omni Festo, CZ Pnm, sig. L C 292. 
Týž: Missa in C, CZ Pnm, sig. L C 255.  
398 F. X. BRIXI: Missa Solemnis. CZ Ppmb, sig. L A 319. Konec partu Violino Secundo: „Descripsit W. 
Truhlarž.” 
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z Lužce. V Lužeckých matrikách se ale p íjmení Truhlá  zcela neobjevuje, na rozdíl od 

n kterých pražských matrik.399   

 
 

Obr. 15: Truhlá v podpis v Suchého hudebninách (CZ Ppmb, sig. L A 319). 
 

 

Jakub Hurka 

H rkovo jméno se na hudebninách objevuje v okamžiku, kdy se u alžb tinek vytrácí 

opisovačská činnost Z. V. Suchého. Jeho nejstarší datované rukopisy nesou datum 1779 a na 

Suchého tak chronologicky navazují. H rkovou rukou je ve sbírce prokazateln  opsáno 31 

rukopis , z nichž v tšina je datovaná mezi léty 1779 až 1782, a taktéž dopln na v nováním 

konventu či dokonce konkrétní ádové sest e. Nejvíce, celkem t ináct dedikací, bylo 

adresováno tehdejší matce p edstavené, M. Serafin . Šest dedikací pat ilo editelce k ru M. 

Julian  a dva opisy dedikoval H rka sest e M. Kajetán , která v konventu mezi léty 1778 až 

1784 zastávala ú ad prokurátorky a vrchní kucha ky. V ad  p ípad  jde o v nování 

k jmeninám, 400 Vánoc m401 a jiným p íležitostem (P ílohy I/3).  

H rka se na prvních opisech z roku 1779 podepisuje jako „cliens infirmus“,402 

z pozd jších let vyplývá, že byl v uvedených letech posluchačem filozofie na pražské 

                                                 
399 Jméno Wenceslaus Truhlárž se objevuje v indexech matrik od pražského kostela Nejsv t jší Trojice u 
trinitá  ve Spálené ulici k datu 25. dubna 1737. Truhlá  tehdy nechal pok tít svého syna Vojt cha 
(„Adalbertus“). Jelikož se dochoval pouze index a nikoli matrika samotná, nelze určit spolehliv , zdali jde o 
shodu jmen či jakkoliv sp ízn nou osobu. Jelikož však hudebnina vznikla p ibližn  o 30 let pozd ji, je 
nepravd podobné, aby šlo o tutéž osobu. Matriky kostela Nejsv. Trojice, AMP, sig. i1 (1649-1831), s. 414 
(matriky online na: http://katalog.AMP.cz/pragapublica). 
400 BRIXI: Motetto in A, CZ Pnm, sig. L C 352: „Oblatum a Jacobo Hurka Venerabili Virgini Juli anae pro ipsius 
ono mastica Die A: D: 1780.“ 
401 J. A. HASSE: Regina Coeli in D, CZ Pnm, sig. L C 237: „Oblatum Venerabili Matri Seraphinae pro ipsius die 
Festo Nativitatis a jacobo Hurka Anno Domini 1782.“ 
402 J. K. VA HAL: Motetto in C De omni Solemnitate, CZ Pnm, sig. L C 257: „Oblatum Venerabili Matris 
Seraphinae pro ipsius Die Professionis a jacobo Hurka Clientum infirmo A: D: 1779.“ 
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univerzit .403 Na jedné stran  si mohl opisováním hudebnin p ivyd lávat, na druhou stranu se 

zdá, že m l ke klášteru bližší vazbu. Nabízí se domn nka, že Jakub H rka pat il do kantorské 

rodiny H rk , to však nebylo potvrzeno.404 

 

Johannes Andreas Kayser von Kaysern 

Pozoruhodnou osobností proniknuvší do kulturního života kláštera, byl Johann 

Andreas Kayser (1716-1776).405 P vodn  studoval ve svatováclavském seminá i a roku 1739 

byl vysv cen na kn ze. V roce 1747 sloužil v Klecanech a 1751 ve Frýdlantu. Od roku 1755 

p sobil v pražské katedrále jako n mecký kazatel. Stal se diecézním radou a b hem obležení 

Prahy pruskou armádou se staral o zabezpečení svatovítského dómu. Poté, co se stal 

diecézním radou, stejn  jako po svých zásluhách za zajišt ní katedrály b hem obležení Prahy 

pruskou armádou v roce 1757, ho arcibiskup Manderschied-Blankenheim jmenoval svým 

generálním viká em. V roce 1759 se stal d kanem dómským scholastikem ve Staré Boleslavi. 

V roce 1760 byl jmenován sv tícím biskupem v Praze, kde od roku 1762 vykovával funkci 

d kana u sv. Apoliná e.406 V posledních letech svého života 1775 až 1776 p sobil jako biskup 

v Hradci Králové. P ed smrtí odkázal polovinu svého majetku královéhradecké katedrále, 

polovinu na charitu. 

Že byl Kayser celý život horlivým milovníkem hudby už od dob svých studií ve 

Svatováclavském seminá i, kde se vyznamenal jako výborný zp vák, dokládá Dlabač ve svém 

lexikonu: 
 

„Dieser große Bischof suchte, so lang er lebte, nach alleen seinen wichtigen Geschäften 

seine Erhohlung in der Musik, der er sein ganzes Glück immer zugeschrieben hat. 

Deßwegen unterstützte er häufig die von Armuth niedergebeugte musikalische Jugend, und 

durch sein menschenfreundliches Wohlwollen bahnte er ihr den Weg zu Rechtschaffenheit, 

Frömmigkeit und Gelehrsamkeit“.407  

                                                 
403 KOŽELUH: Aria in G, CZ Pnm, sig. L C 310: „Descripta pro Choro Venerabilium Virginum Elisabethinarum a 
Jacobo Hurka Philosophice Auditorae Anno Domini 1780.“ A. Boroni: Aria O Maria Virgo, CZ Pnm, sig. L C 
21: „Oblata Venerabili Virgini Cajetana pro ipsius onomastica die a jacobo Hurka Phliae Auditore in an: Imam. 
A: D. 1781.“ 
404 Karel H. SKLENÁ : Hůrkové. Rod kantorů a muzikantů, Praha 1985. 
405 Aleš ZELENKA: Kayser von Kaysern. In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches (1648 bis 1803). Ein 
biographisches Lexikon (herausgegeben von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Stephan M. Janker), Berlin 1990, 
s. 214-215. 
406 Constantin von Wurzbach: Kayser von Kaysern Johann Andreas. In: Biographisches Lexikon des 
Kaiserthums Oesterreich (11. Theil), Wien 1864, s. 96. 
407 Dlabač II, s. 48. 
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Kayser v období své služby u sv. Apoliná e p sobil též jako celebrující duchovní u 

alžb tinek. Coby hudební milovník byl v kontaktu s hudebním k rem u P. Marie Bolestné, 

kde máme doloženo n kolik jeho opis  hudebnin. Jedná se zejména o opis Zechnerových 

Vesperae De Confessore, podepsaných a datovaných rokem 1771.408 Sbírka obsahuje též 

kompozice od „Kaysera“, jedná se však ve v tšin  p ípad  o premonstráta Isfrida Kaysera. 

 
 

Obr. 16. Podpis Johanna Kaysera na hudebnin  z roku 1771 (CZ Ppmb, sig. L A 144). 
 

4.2.3. Skladatelé v kontaktu s alžbětinkami 
ada hudebních kompozic v klášterní sbírce vznikla p ímou objednávkou pražských 

alžb tinek, nebo byla zkomponována vlastní iniciativou skladatel , kte í svá díla dedikovali 

klášteru. Setkáme se tak nejen s adou unikátních pramen , které se dalším opisováním již 

z pražského konventu neší ily. Pomineme-li skladatelské (a dnes z velké míry již velmi t žko 

prokazatelné) počiny M. Juliany, pro klášter na objednávku komponovali jak duchovní tak 

sv tští skladatelé, ať už se jednalo o dary či placenou práci. Z duchovních autor  jmenujme 

Emiliána Rickerta, ze sv tských potom Jáchyma Štěpanovského, o kterých byla eč již 

výše v souvislosti s událostmi roku 1776. 

 

Antonín Syrůček  

Mezi nejstarší klášteru dedikované kompozice pat í bezesporu dva autografy 

Antonína Syrůčka, které z stávají zárove  jedny z nejstarších datovaných hudebnin „nového 

fondu“. Starší z nich,  Hymnodia de Dei Genitrice Maria, je datovaná rokem 1741 a druhá, 

                                                 
408 ZECHNER: Vesperae De Confessore. CZ Ppmb, sig. L A 144. Ve sbírce je ada podobných rukopis  bez 
podpisu i data, pro potvrzení, že jde o Kayserovy opisy bude ovšem zapot ebí dalšího výzkumu. 
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Alma Duplex, rokem 1743, ob  pak nesou v nování k ru sestrám alžb tinkám.409 

Kompozičn  náležejí ob  skladby stále ješt  do „františkánského“ repertoáru, v obou 

p ípadech částečn  rozepsaný obligátní varhanní part doprovází dva sólové hlasy, nebo sbor 

v obsazení CATB. Violoncello v obou Alma pouze kopíruje linku continua.  

Ob  skladby jsou cennou výpov dí o osudech Syr čka v období, které p edcházelo 

jeho postu editele k ru kostela sv. Patra a Pavla na Vyšehrad . Díla od alžb tinek pat í do 

jeho ran jší tvorby, avšak hypotézy, že Syr ček dlouhodob  p sobil u alžb tinek, se zatím 

nepoda ilo dokázat.410  

Antonín Syr ček byl synem Antonína Syr čka z Bohdanče. Bohdanečské matriky 

starší roku 1759 se bohužel nedochovaly.411 Jeho datum narození se uvádí kolem roku 1715 

podle vyšehradské matriky zem elých.412 Nejbohatším zdrojem informací tedy z stává 

matriční zápis Syr čkova s atku s Eleonorou Čejkovou na Vyšehrad  dne 22. srpna 1752: 

 

„Ex Domo Cžejka | Die 22. [Augusti 1752] Copulatus est honestus Antonius Schiruczek 

Superstis filius post def. Antonum Schiruczek ex oppido Bohdanecz procurata Libertate, 

Caeleps Regens Chori Locij, cum pariter honesta Virgine | Eleonora, propria filia Antonij 

Czeyka Civis Locj | In praesentia Wenceslai Valenta Directoris aeconomiae Decanalis, 

Margarethae Virginis Virglin, ex Porthae, Annae Majowicz Virginis ex Podskal, Mathiae 

Nahlyk ex Bohdanecž | Copulavit Joach Wences: Ungar Canon: Curat: Locj: | Die 22da 

augusti |: arbos Liberi :|“ 413 

 

Z tohoto zápisu vyplývá, že v roce 1752 byl již vyšehradským regenschorim, nikoliv však 

dlouhou dobu. P edchozí zápisy matriky s atk  totiž uvád jí ješt  v roce 1745 jako kapelníka 

vyšehradského chrámu Bartolom je Nepatrného.414 Nepatrný je tamtéž jmenován ješt  roku 

1751, tentokrát však nikoliv jako kapelník, ale vyšehradský m šťan a krejčí. To by též 

odpovídalo dob , kdy Syr ček mohl jeho post p evzít. 

                                                 
409 A. SYR ČEK: Hymnodia de Dei Genitrice Maria, CZ Pnm sig. L C 179: „Pro choro Venerab. Vigl. Ord S. 
Elisabeth. ab Auth. Ant. Syruczek Composita 1741.“ Tentýž: Alma Duplex, CZ Pnm sig. L C 186: „Pro Choro 
Ven. Virgl. Elisabethin. 1743.“ 
410 D kuji kolegovi Tomáši Slavickému za adu podn t  k tomuto tématu. 
411 SOA Praha, Sbírka matrik, online: http://ebadatelna.soapraha.cz. 
412 ČSHS II, s. 670. 
413 AMP, Sbírka matrik, Vyšehrad, sig. O2a (1718-1769), f. 27v-28r. 
414 Bartolom j Nepatrný se narodil na Vyšehrad  roku 1710 Martinovi a Rozin  Nepatrným, vyšehradským 
m šťan m. Se svoji manželkou Kate inou m l n kolik d tí: Bartolom je 1736, Mathese 1738, Ignaze 1740, 
Petera 1745, Josefu 1748, Evu 1753 a Ignaze 1764. Jako kapelník chrámu sv. Petra a Pavla je označen 
v záznamech roku 1745 též coby sv dek u s atku. AMP, Sbírka matrik, Vyšehrad, sig. N3, s. 90, 96, 106, 128, 
147, 184, 250. 
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Syr ček m l se svoji manželkou Eleonorou p t d tí: Marii Magdalénu Petronii (1753), 

Franze Josefa (1754), Annu Josefu (1757), Teresii (1759) a Antona Wenceslava (červen 

1762). Syr ček p edčasn  zem el jen n kolik dní po narození svého posledního potomka. Byl 

pochován podle matričního zápisu dne 2. července 1762: 
 

„2 Julius [1762] In horto Wirliano pie obijt Antonius Syrucžek Ecclae Wiseh: per 28 Annos 

Regens Chori aetatis sua 47 SS. O: provisus sepultus ibidem [D: Anton Pangratz]“ 415 

 

Otázkou z stává, zdali m žeme t mto údaj m v it a zdali se Syr ček skutečn  nacházel 

v Praze již ve svých devatenácti letech kolem roku 1734. Prameny od alžb tinek tak zatím 

z stávají nejstaršími datovanými dokumenty, dokládající Syr čkovu p ítomnost v Praze. 

 

František Xaver Brixi 

Účty dokládají spolupráci s Františkem Xaverem Brixim, od kterého alžb tinky 

koupily noty p inejmenším v letech 1756 a 1758 po 2 zlatých (obr. 17, viz též p ílohy II/1-

2),416 tedy v období, než Brixi zakotvil jako regenschori u benediktinek na Hradčanech a 

místokapelník v pražské katedrále. 

 

 

Obr. 17. „Den Herrn Brixy vor Noten“ 1756 (NA Alžb tinky, kn. 38) 
 

Nešlo jist  pouze o tyto p ípady, kdy si alžb tinky po ídily Brixiho skladby, jelikož 

brixiovských rukopis  je ve sbírce celá ada. N které z nich, podle V. Nováka, mohou být i 

skladatelovy částečné či úplné autografy.417 

Brixi má mezi autory sbírky pražských alžb tinek významné místo i po kvantitativní 

stránce. Jeho kompozice čítá celkem 89 hudebnin a je tak nejzastoupen jším skladatelem 

tohoto fondu. Nejčast jším opisovačem Brixiho byl Z. V. Suchý. Jeho rukou (či v jeho 

blízkém okruhu opisovač ) se ve sbírce dochovalo minimáln  32 Brixiho opis  a p ibližn  

                                                 
415 AMP, Sbírka matrik, Vyšehrad sig. N4O3Z1, f. 255v. 
416 NA Alžb tinky, kn. 38, 39. Jak v p ípad  1756, tak 1758: „den Herrn Brixy Vor Noten 2 [fl.].“  
417 D kuji tímto Vladimíru Novákovi za ob tavou pomoc a konzultace k brixiánské tematice. 
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dv  t etiny všech opis  tohoto autora pochází z období p ed rokem 1800. Bližší souvislosti 

mezi Brixim, Suchým a alžb tinkami však stále nemáme. 

 

4.3. Alžb tinky v hudebním kontaktu s jinými ády 

V hudebním fondu se nacházejí hudebniny, jejichž titulní strany uvád jí provenienci 

jiných ád . Jedním z nich je anonymní Ave Maria a Veni sancte Spiritus418 odkazující na ád 

servitů, který sídlil až do roku svého zrušení v ulici na Slupi a se kterým byly alžb tinky 

v b žném kontaktu. P ípis „Ad Usum Patris Donati Ord: Serv: B: V: Maria“ sm uje k osob  

servity P. Donata, který mohl obstarávat hudbu na k ru u P. Marie na Trávníčku. Rukopis čítá 

znaky společné pro okruh opisovač  Z. V. Suchého (zejména grafický rozvrh titulní strany a 

papír vyrobený stejnou papírnou), p ímo Suchého rukopis však neobsahuje. Lze se tak 

domnívat, že fondy z k r  u P. Marie Bolestné a P. Marie na Trávníčku spolu mohly 

v určitých ohledech souviset. Ze zrušeného kláštera servit  se však dochovalo minimum 

hudebních pramen .  

Jiná hudebnina, Laubeho slavnostní moteto,419 pochází z kláštera voršilek. ád 

voršilek m l bohatou hudební tradici již od 2. poloviny 17. století.420 Chovankyn  kláštera 

voršilek se vzd lávaly hudb , včetn  zp vu a hry na hudební nástroje, a proto i zde lze vid t 

možnost spolupráce, obzvlášt , máme-li v 19. století doloženou činnost placeného dámského 

souboru hudebnic.    

 

4.4. Josefínské reformy  

P es velké obavy ádové komunity z josefínských reforem v či církevním ád m, ád 

alžb tinek, jakožto ád osvícenské společnosti prosp šný, zrušen nebyl a naopak byl 

samotným císa em navštíven, ocen n a finančn  podpo en.421 

Josefínské reformy se tedy u alžb tinek dotkly zejména liturgie a provozování církevní 

hudby. Nový bohoslužebný po ádek byl zaveden v Praze s platností od 1. kv tna roku 

                                                 
418 CZ Pnm, sig. L B 453 
419 A. LAUBE: Motetto Solemne, CZ Pnm, sig. L C 309. Na titulní stran  uvedeno: „Chori S. Ursulae.“ 
420 Králová 2011, s. 13n. 
421 Schaeffner 1845, s. 81-83. 
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1784.422 Zatímco ve farních kostelech byla v ned li a svátky povolena figurální hudba,423 pro 

ty kláštery, které p ežily vlnu rušení, to znamenalo zákaz figurální hudby p i veškerých 

bohoslužbách, což m lo nejen fatální dopad na činnost profesionálních hudebník , ale v bec 

na osud ady hudebnin i vznik nového repertoáru, zejména zcela zakázaných litanií a nešpor. 

Nový bohoslužebný po ádek uvádí pro klášterní kostely jeptišek: 
 

„§. XV. W gegich kosteljch, kde ordynárnj k r ge, m že se denn  chorálnj Msse gelikož 

konwentuálnj Msse s warhany zpjwat.  

Kázanj w ned li a we swátek pro n  a pro gegich stráwnice a domácý od gegich 

kazatel  w zaw eném kostele držet se budau. 

W ned li a we swátek w gegich kosteljch Msse s požehnánjm s wystawenjm 

monstrance bude se držet, a odpoledne p edepsaná we farnjch kosteljch litanye, a 

modlitby jkat, a na konec požehnánj s cyboryum se dá; p i Mssi s požehnánjm u nich 

dokonce nic nahlas modlit ani zpjwat se nebude. 

We wssednj dni odpoledne mohau se syce p edepsané we farnjch kosteljch 

modlitby modlit, nedáwá se ale požehnánj s cyboryum.  

Wssecky ostatnj syc obyčegné pobožnosti a noweny p estáwagi. Tiché aneb 

malé Msse u welkého oltá e, y také na n kterém postrannjm olá i dlé počtu kn žj, a 

kdyby snad tam byli cyzý duchownj gedna po druhé se čtau.“ 424 

 

K tomu oratoria a sepolkra ve velikonočním týdnu byla zapov zena jak v kostelech farních, 

natož klášterních.425  

Reformy se z eteln  promítají do účetních zápis  kláštera alžb tinek. K prvnímu 

kv tnu roku 1784 byli vyplaceni hudebníci, kte í odehráli v kostele Panny Marie Bolestné 

hudbu od začátku roku,426 poté nastává placenému hudebnímu provozu n kolikaletá 

p estávka, až na drobné výjimky.  

                                                 
422 Markéta KABELKOVÁ: Duchovní hudba v Praze koncem 18. století – nový bohoslužebný po ádek pro Prahu z 
roku 1784. In: Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800. Praha 2006, s. 127–137. 
423 Budaucý Po ádek Služeb Božjch a Pobožnosti pro Prahu s začátkem prwnjho dne měsýce Máge 1784 , J. F. 
z Schönfeldu v Praze s. a. (dále jen Budoucí po ádek 1784), s. 3: „§. IV. W ned li a we swátek w každém farnjm 
kostele zpjwaná msse s instrumentálnj muzykau, aneb, kde žádné takowé muzyky nenj, chorálnj se držet bude.“ 
424 Budoucí po ádek 1784, s. 45-46.  
425 Tamtéž, s. 10-11: „§. XIII. W passiowý deyden budau w jmském rytuálu p edepsaná gednánj, a ceremonye 
se konat, a zachowáwat, také w zeleý čtwrtek odpoledne kostely se nawsst wowat, a neysw t gssj Swátost 
oltá nj se ctjt, naproti tomu syc obyčegné Boží hroby a wečernj ceremonye p i wzk jssenj p estanau.“ 
426 NA Alžb tinky, kn. 41, Kirchen Außgaaben Im Jahr 1784: „denen Weltlichen Musicanten bis 1a May 6. [fl.]“ 
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První záznam o hudb  po kv tnu 1784 sv dčí o platb  12.30 zlatých, a to dohromady 

šesti akolit m, kaplanovi a hudebník m za celkový kalendá ní rok 1786.427 Počty hudebník  a 

svátk  jsou tedy z tohoto údaje nejasné.  

Za rok 1788 je účetní zápis sdíln jší: Za ob ady obláčky, čty icetihodinovou 

pobožnost a svátek sv. Alžb ty dostali akolité, kaplan a hudebníci celkem 26 zlatých. Téhož 

roku jsou zmín ni pozounisté za poh by matky p edstavené M. Dominiky a sestry M. 

Cecilie.428  

Zatímco v seznamu sester z roku 1784 je bývalá kapelnice M. Juliana zapsána jako 

sekretá ka, v roce 1787 je uvedena op t jako „Regenschorin“.429 To sv dčí o tom, že funkce 

editelky k ru op t získala v ádovém společenství svoji pot ebnost. 

I v následujících letech se objevují stále čast jší zmínky o hudb  a hudebnících.430 

Nakolik však tato tendence nadále vzr stala a jak se situace zm nila po smrti Josefa II., nelze 

prozatím zhodnotit, jelikož účetní knihy mezi léty 1790-1806 zcela chybí (p ílohy II/3-4). 

Zárove , mezi roky 1784 a 1800 nenalezneme žádnou datovanou hudebninu, která by vznikla 

uvnit  kláštera či pro klášter.431 B hem první poloviny 19. století se však v dom  alžb tinek 

setkáme nejen s op tovnými placenými produkcemi hudebník , ale též novým hudebním 

materiálem a zejména novými hudebn  aktivními osobnostmi z ad klášterní komunity i ze 

sv tského prost edí. 

                                                 
427 Tamtéž: Kirchen Außgaaben im Jahr Christi 1786. „denen 6. Accoliten, Kapell diener und Musicanten 12.30. 
[fl.]“ 
428 Tamtéž: Kirchen Außgaaben Anno 1788. „Bey Einkleydungen, 40 stündigen gebett, S: Elisabeth (…) denen 
Accoliten, Kapell diener u. Musicanten 26. [fl.] (…) An der Begräbnis der lieben Würd: Mutter Dominica. (…) 
Vor die bischoffl: Bediente und andere Discretionen der Posaun 12.38. [fl.] (…) An der begräbnis der lieben 
shw: Caecilia. (…) Vor 3 Posaunisten 2.30. [fl.]“ 
429 Viz výše. 
430 NA Alžb tinky, kn. 41: „Kirchen Außgaaben Anno 1789. (…) denen Musicanten an Festtägen – und andere 
Verschiedene kleinigkeiten 7. [fl.]“ Tamtéž: „Kirchen Außgaaben A: 1790. Unsern 3 geistl. denen Accoliten, 
Kirchendiener Musicanten u. Ministranten in 40 stünd: Gebett: 10.24. [fl.]“ 
431 Hudebniny datované v tomto období pocházejí z fond  rodiny Slavík , Studničk  a kapelníka Jana Kučery. 
Do hudební sbírky alžb tinek se však dostaly podstatn  pozd ji. 
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5. Hudba u alžbětinek v 1. polovině 19. století  

Začátek 19. století byl pro klášter obzvlášt  t žkým existenčním obdobím, zejména 

roky 1805-1807,432 následované krachem m ny roku 1811, následkem kterého kleslo jm ní 

kláštera na t etinu a zkrátily se též možnosti mecenátu.433  

Již v 18. století p ipadnula alžb tinkám budova bývalého kláštera servit  na Slupi, 

namísto částky 13.000 zlatých, kterou servité alžb tinkám dlužili. Tím se však otev el nový 

zdroj povinností a potíží. Ve válečných letech byly nemocnice i prázdná budova servit  

prom n ny v lazaret a alžb tinky se v pr b hu konflikt  musely starat o ran né vojáky všech 

národností.434 Následovala epidemie tyfu, které padlo za ob ť i n kolik sester z kláštera.435  

Pomoci od mecenáš  se dostalo již b hem válek i po jejich skončení, ať už šlo o nutné 

rekonstrukce budov či vydržování nových l žek v nemocnici.436 Finanční dary a charitativní 

sbírky sm ovaly zejména z ad české i rakouské šlechty. Opakovan  pomohli mezi jinými 

hrabata Sweerts-Sporck,437 Libštejnský z Kolovrat,438 hrab nka Clam-Gallasová439 či 

arcibiskup Chlumčanský.440 Všechny snahy završil císa  František I. povolením celonárodní 

charitativní sbírky na podporu alžb tinek.441 V letech 1811 až 1822 získal klášter díky charit  

na provoz nemocnice 63.600 zlatých.442 Následovaly i další dary a charitativní aktivity. Roku 

1832 obdržely alžb tinky dar 10.000 zlatých od českých stav  a v roce 1836 p i p íležitosti 

korunovace Františka I. českým králem, darovala císa ovna Marie Anna klášteru 12.000 

zlatých.443  

                                                 
432 Schaffner 1845, s. 90. 
433 Tamtéž, s. 104. 
434 Tamtéž, s. 99. 
435 Tamtéž, s. 101. 
436 Tamtéž, s. 90, 102n. 
437 Tamtéž, s. 105. 
438 Tamtéž, s. 107-108. 
439 Tamtéž, s. 111. 
440 Tamtéž, s. 108. 
441 Tamtéž, s. 111. 
442 Tamtéž, s. 112. 
443 Ekert II, s. 233. 
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Pro podobné účely též vznikl roku 1845 Schäffner v pam tní spis o klášte e a 

nemocnici alžb tinek a s ním i spojená celonárodní distribuce Schäffnerova díla 

p edplatitel m.444 Schäffner sám k t mto kulturním tendencím poznamenává: 
 

„In der Societät fehlte es nicht an Sinn noch an Talent für ähnliche Vorstellungen, nur an einem 

Bande, welches die Elemente zu einem ähnlichen Zwecke zu vereinigen im Stande war. Waren 

es nun einerseits Se. Durchlaucht der Prinz Camill von Rohan, oder diese Idee anregte, der in 

angeborner Großmuth und Liberalität das Theater seines Palais zur Verfügung des hohen Adels 

stellte, für Beleuchtung, Musik ec. sorgte: so hieß dieses nur eine Saite anschlagen, welche in der 

ganzen Gesellschaft wiederklang.“ 

 

V závislosti na společenských prom nách lze sledovat i adu zm n v hudebním život  

kláštera. Nejen, že záznamy o ádových hudebnicích ídnou a ve ejný hudební liturgický 

provoz se ubírá ve prosp ch sv tských kapelník  a hudebník  se zázemím mimo klášter, ale 

m žeme také pozorovat zcela nové jevy, se kterými p ed rokem 1800 nesetkáme. Takovým 

jevem je zejména p sobení placeného souboru hudebnic, evidovaným mezi lety 1840 až 1870 

v klášterních účetních knihách.445 Ansámbl hudebnic dostával v tomto období výplatu 6 až 15 

zlatých. Platby jsou datované zejména okolo alžb tinkami tradičn  slavených svátk  (T i 

Králové, Velikonoce, Porciunkule, sv. František, sv. Alžb ta, P. Marie Bolestná a Vánoce), ze 

záznam  však nevyplývá, že by n které svátky byly vždy doprovázené výhradn  hudebnicemi 

a jiné hudebníky, naopak se vícemén  st ídají, pokud máme hudební skupiny v záznamech 

v bec genderov  rozlišeny. Charakter liturgického provozu kostela P. Marie Bolestné ve 40. 

letech 19. století charakterizuje op t Schaeffner: 
 

„Denn in welchen Kirche der Stadt wird der Gottensdienst mit mehr Erbauung und Andacht 
abgehalten, als gerade in der Klosterkirche der Elisabethinerinnen? Welche ist mehr 
besucht von Menschen aus allen Ständen? Jeden Tag werden mehrere heil. Messe gelesen 
und die Sonn- und Feiertage auf eine ganz besonders feierliche Art celebrirt.“ 446 

 

I v 19. století dále fungovalo p stování hudby pro osobní pot chu a odpočinek uvnit  klauzury 

a v soukromí klášterních cel. Hudební vedení sv tskými hudebníky dokládají p ípisy na 

hudebninách na p elomu století. Jistou ádovou sestru Mariannu Languara vyučoval její 

„informatore in musica“ Jan Pr cha,447 pedagogicky mohli p sobit hudebníci p sobící na 

                                                 
444 APA II, Alžb tinky, sig. III, kart. 119. 
445 SOA Praha, Alžb tinky, kn. 48, kn. 49, kn. 50. 
446 Schaeffner 1845, s. 138. 
447 Anonym: Aria in C a Basso Solo: „Scritta per la Sposa spirituale Marianna Languara dal Sigl: Giovanni 
Prucha il suo informatore in Musica In Praga Ao: 1800 die 4ta Januarii.“ CZ Pnm sig. L C 28. 
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k ru kostela (hudebním pedagogem byl nap . Josef Čermák), ale též hudebn  vzd lané sestry 

ve vlastních adách klášterní komunity. 

Doloženou máme zejména hru na harfu. Harfa byla, zdá se, oblíbeným nástrojem již 

v polovin  18. století. Účetní knihy dokumentují koupi harfy již roku 1759, dv  háčkové 

harfy z 19. století se dochovaly i fyzicky.448 Kolem roku 1850 vyučoval h e na harfu sestru 

Marii Gabrielu učitel J. Burian a p i té p íležitosti jí v noval školu hry na tento nástroj.449  

 

5.1. Charitativní hudební p edstavení 

Mecenát české šlechty organizoval v 19. století adu kulturních aktivit, jejichž výt žek 

býval v nován na charitativní účely, podporující nejen alžb tinky, ale též ád milosrdných 

brat í, Claryho ústav slepc , pražské chudobince a další instituce. Mezi tyto aktivity pat ily 

salony, koncerty, divadelní p edstavení, taneční zábavy, karusely, loterie a jiné události tohoto 

druhu.450 Schaffner zmi uje charitu v souvislosti s alžb tinkami a milosrdnými bratry od roku 

1816. Divadelní p edstavení ve prosp ch milosrdných brat í byla po ádána již v letech 1813 

až 1815 zásluhou editele Karla Leibicha a českých ochotník  pod vedením Jana Nepomuka 

Št pánka. V sálu Reduty ve Vusínovském dom  na Starém M st  uspo ádal výrobce klavír  

Michael Weiss živý obraz451 a jindy zase taneční ples, jehož výnos ve prosp ch alžb tinek 

činil 2500 zlatých.452  

Specifickým typem charity byly karusely, po ádané ve prosp ch milosrdných brat í a 

alžb tinek v letech 1823, 1829, 1830, 1833 a 1844.453 Alžb tinky a milosrdní se tak z výt žku 

karusel  za rok 1829 pod lili o 10.525 zlatých. Čty i karusely ve prosp ch alžb tinek se 

odehrály v b eznu roku 1830 ve Valdštejnské jízdárn  na Malé Stran  s celkovým výt žkem 

16.280 zlatých.454 Z nich je dochovaná cedule s pozvánkou na karusel v úterý 28. b ezna 1830 

                                                 
448 Viz kapitola Instrumentá . 
449 SHK, CZ Ppmb: Harfen-Schule von F. J. Burian aus besonderer Hochachtung gewidmet der Ehrwürdigen 

Geistlichen Jungfrau Emanuela aus dem Orden der Elisabethinerinen zu Prag. 
450 Michaela Freemanová: Der Carrousel, Documenta Pragensia 28 (2009), s. 659-679 (dále jen Freemanová 
2009). Freemanová 2010, s. 659-679. Freemanová 2013, s. x, další literatura na s. xlii, pozn. 15. 
451 Freemanová 2013, s. xi. 
452 Schäffner 1845, s. 121 (p esná data bohužel uvedena nejsou). 
453 D kuji tímto Michaele Freemanové za upozorn ní na tuto tematiku a její konzultaci. Freemanová 2013, s. x. 
454 Ordnung der im Monat März 1830 zum Besten der Elisabethinerinnen u. der barmherzigen Brüder in der 

Graf Waldsteinischen Reitschule zu Prag stattfindenden vier Carrousele, Steindruck von Haase und Hennig, 
Prag 1830. Strahov sig. I 14/61. 
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v 7 hodin večer a cenovou nabídkou diváckých míst.455 Roku 1833 se karusel ve prosp ch 

obou nemocnic konal také čty ikrát, a to 27. a 28. února v poledních hodinách a 4. a 6. b ezna 

večer.456 Ve Valdštejnské jízdárn  se taktéž konal karusel po ádaný v b eznu 1844.457  

Ke sbírání prost edk  na provoz nemocnice mezi lety 1811 až 1822 náležel i výnos 

z charitativních divadelních p edstavení, po ádaných na p íklad v Clam-Gallasov  paláci na 

Starém M st .458  

Dalším zdrojem p íjm  byly hudebn  deklamační akademie profesora všeobecné 

p írodov dy na pražské univerzit , Johanna Christiana Mikana (1769-1844),459 evidované od 

začátku druhé dekády do t icátých let 19. století.460 Ve prosp ch alžb tinek se mezi jinými 

konala „die große, mit einem Tableau verbundene musikalische Akademie“ ve Stavovském 

divadle, popsaná v Prager Zeitung 26. dubna 1816.461 Podrobný program z ejm  téhož 

                                                 
455 Freemanová 2009, p íloha č. 4, s. ccxvi. SOA D čín, Rodinný archiv Clam-Gallas , bez sig. „Carrousel- 
Anzeige. Donnerstag am 28. März Abends um 7 Uhr wird in der gräflich Waldstein’schen Reitschule auf der 
Kleinseite von dem hohen Adel zum Besten der beiden hiesigen Kranken-Anstalten der Elisabethinerinnen u. der 
Barmherzigen Brüder ein CARROUSSEL geritten, wozu Eintrittskarten und zwar: für die erste Reihe hinter der 
Hofloge, dann oberhalb der Actionärloge zu … 20 fl. C. M. in die nächstfolgende Reihe zu … 15 [fl. C. M.] in 
die übrigen Reihen zu … 10 [fl. C. M.] endlich zu den Stehplätzen bei der Hofloge, u. Sitz- plätzen neben der 
gräfl. Waldstein’schen Loge zu … 5 [fl. C. M.] auf der Kleinseite in dem gräflich von Waldstein’schen und auf 
der Aldstadt im gräflich von Clam-Gallas’schen Hause vom 25. März täglich von 9 bis 1 Uhr Vormittag – in der 
Buchhandlung der Herren Borrosch und André aber ebenfalls vom 25. März täglich zu jeder Stunde zu haben 
sind.“ 
456 Tamtéž, s. 675. 
457 Tamtéž, p íloha č. 5, s. ccxvii. CZ Pnm, Sbírka tiskové dokumentace, sig. TP 2201/1. „PROGRAMM | des | 
CARROUSSELS, | geritten zu Prag in der Graf Waldstein’schen Reithallen | zum Besten der beiden hiesigen 
Krankhäuser | der | Elisabethinerinnen und der barmherzigen Brüder | im März 1844. | I. Einzug: Ein Herold mit 
Begleitung – Trompeter – Schwertträger und Heilebardiere | Quadrillen. | [jména účinkujících šlechtic  a barvy 
jejich od v ] | II. Kopf-Carroussel. | [jména účinkujících šlechtic ] | III. Waffentanz. | IV. Galop-Figuren und 
Sortie.“ 
458 Schäffner 1845, s. 170: „Da die Verhältnisse dieses Jahres in so mancher Beziehung dem des Jahres 1817 
ähnlich waren: so konnte es nicht fehlen, daß man häufig der Resultate erinnerte, welche sich damals aus den 
Theatervorstellungen im hochgräflich Clam-Gallas’schen Hause für die bedrängten Institute ergaben.“ Prolog zu 

dem Schauspiele Die deutschen Ritter vor Nizäa, dessen Vorstellungseinnahme dem Institute der 

Elisabethinerinnen gewidmet wurde, s.l. 1817. Strahov sig. FE I 13/31, AB V 27/q. 
459 Schaffner 1845, s. 121. Ottův slovník naučný, díl 17, Praha 1901, s. 288. Österreichisches Biographisches 

Lexikon, 1815-1950 (online http://www.biographien.ac.at). Dlabacz 1815, s. 319: „Mikan, Joh. Christian, Sohn 
des vorigen [Joseph Gottfried Mikan], Medic. Doktor, und außordentlicher Professor der allgemeinen 
Naturgeschichte in Prag, noch 1815. Er spielte ebenfalls das Fortepiano gut.“ 
460 NA Praha, Pražské hejtmanství a policejní editelství sign. 2031. č. 91, kniha 116: Index 1815-1817, 
Mikanovy akademie 1814. Tamtéž, kniha 119: Index 1831-1834; Protokol č. 462, Veranstalte Lotterie und 
musikalische Akademie für die Barmherzigen und Elisabethinerinnen 1834. 
461 J. BERKOVEC: Musicalia v pražském periodickém tisku 1800-1825, Praha 2011, s. 53 (čl. 109, cit. z Prager 

Zeitung 26. 4. 1816, s. 117): „Unter die Zahl der Kunstanstellungen, welche den edlen Bewohnern Prags 
Gelegenheit darboten, ihre großmüthigen Gesinnungen zu beurkunden, gehörte auch die große, mit einem 
Tableau verbundene musikalische Akademie, welche Hr. Dr. und Professor J. Ch. Mikan zum Besten des Ordens 
der Elisabethinerinnen veranstaltete, und bey welcher aus edlem Unterstützungseifer Hr. Karl Maria von Weber 

http://www.biographien.ac.at/
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p edstavení, zde datovaného 9. dubna 1816, byl popsán v týchž novinách 18. kv tna 1816.462 

Mezi Mikanovy produkce z ejm  náleželo i „Tableaux und Konzert zum Besten der 

                                                                                                                                                         
die Leitung des Ganzen, Hr. Clement die Direktion des Orchesters übernommen, und Hr. Direktor Liebich mit 
der größten Bereitwilligkeit die Benutzung des Schauspielhauses gestattet hatte. Auch mehrere Mitglieder der 
hiesigen Bühne (namentlich Dem. Böhler, Dem. Brand, Mad. Czejka, Mad. Junghans), mehrere Dilletanten und 
Dilletantinnen und Schüler des Konservatoriums der Musik, nahmen an der Ausführung Theil, und der 
geschätzte Sänger, Hr. Ehlers, hatte sogar seine Abreise verschoben, um zu diesem wohlthätigen Zwecke 
mitzuwirken. Der Unternehmer diese wohlthätigen Kunstfestes, welcher der erste war, der ein Konzert zum 
Besten der barmherzigen Brüder veranstaltete und damit alljährig fortfuhr, widmete das heutige dem 
obengenannten Orden, dessen Bedürfniß für den Augenblick das dringendste war, da die ersten durch die 
dramatischen Darstellungen im gräflich Clam-Gallas'schen Theater schon vor dem Arrangement dieses Konzerts 
eine reiche Unterstützung erhalten hatten. Das Haus war sehr erfüllt.“ 
462 Tamtéž, s. 171-172 (čl. 381, cit. z Prager Zeitung 18. 5. 1816, s. 139): „Den 8. April gab Hr. L. C. Czapek, 
Hörer der Rechte, eine große musikalische Akademie im Redoutensaale zum Besten des neuen Armenhauses. Es 
ist immer eine erfreuliche Erscheinung, wenn selbst gebildete Dilettanten ihre Kunstfertigkeit min Besten der 
leidenden Menschheit verwenden (...) ein so schöner Zweck, welchen auch Mad. Czejka und Hr. Clement durch 
ihre anerkannten Talente unterstützen, und seine Erfüllung anzuzeigen. Den 9. April hatte Hr. Doctor und 
Professor J. Ch. Mikan in ständischen Theater eine, mit einem Tableau verbundene, musikalisch-
deklamatorische Akademie zum Vortheile des Ordens der Elisabettinnen veranstaltet. (...) Eine kraftvolle mit 
Instrumental—Effekten reich ausgestatete Ouverture von Bernard Romberg eröffnete, gut ausgeführt, das Ganze. 
— 2) Arie mit Chor zu der Oper Titus komponirt von Weigel, ge-sungen von Hrn. Ehlers war, so brav selbe auch 
ausgeführt wurde, von keiner sonderlichen Wirkung, und mußte es bey einem Publikum seyn, daß den Mozart-
schen Genius zu sehr zu ehren weis, als daß es etwas ihm Angeklebten sehr gut aufnehmen sollte. Obwohl mit 
aus dem Marsche entlehnten Ideen durchweht, und mit dem Chor beschlossen, strebt dieses Musikstück 
vergebens sich das Bürgerrecht unter den übrigen zu erringen. — 3) Doppelkonzert für 2 Violinen, vorgetragen 
von Kaliwoda und Taborsky, Zöglingen des Konservatoriums der Musik. Wie immer eine höchst erfreuliche 
Erscheinung, die heute noch durch die Geistesgegenwart der ersten Spielers erhöht wurde, dem eine Saite 
sprang, und welcher ohne dadurch außer Fassung gesetzt zu werden, auf einer fremden Violine recht brav 
vollendete. — 4) Die Kuh von Bürger, ein ziemlich sentimentales Gedichtehen, welches von Dein. Brand mit der 
höchsten Anmuth und Gemüthlichkeit vergetragen wurde. — 5) Duett zur Oper Titus von Weigel, gesungen von 
Mad. Czejka und Hrn. Schnepf. Machte eben nicht sehr Glück als das Vorige. Mad. Czejka sang sehr brav, aber 
in Hinsicht auf Hrn. Schnepf wäre es sehr zu wünschen, daß dieser talent — und kenntnißreiche junge Mann, die 
Individualität seiner Stimme mehr ehren, und nicht seinen angenehmen Bariton in die höchsten Regionen des 
Tenors hinauftreiben möchte, wodurch er des höch-sten Reizes und der Reinheit beraubt wird. Überhaupt 
vermißte Ref. das nothwendige Ensemble des Zweygesangs. — 6) Psalm von Nägely. Ein schönes ernstes 
Musikstück von einer uns etwas fremden Art, wenn gleich in protestantischen Ländern heimisch und geliebt, wo 
es einen wesentlichen Theil der gottesdienstlichen Musik ausmacht. — 7) Des Königs Ladislaus Wahl von 
Castelli, eines der besten Gedichts desselben, und von Hrn. Ehlers vortrefflich vorgetragen. (...) — 8) Chor zu 
dem Trauer-spiel Tharnos von Mozart. Eine herrliche mächtige und edle Komposition, die gewiß an ihrem Platze 
die höchste Wirkungthun muß, und auch hier ergriff und erfreute. — 9) Allegro für Blasinstrumente, ausgeführt 
von den Zöglingen des Konservatorium der Musik, ging leider fast ganz verloren, da die Vorbereitungen zum 
Tableau sowohl das Herunterlassen mehrerer Vorhänge nöthig machten, theils die Erwartung des Publikums sich 
schon durch einige Unruhe aussprach. — 10) Die Wunder-Rosen, Legende von J. Ch. Mikan, gesprochen von 
Mad. Sonntag. Der Dichter hat die schöne Sage von der Landgräfin Elisabeth, wie sie gegen das Verbot ihres 
Gemahls den Armen Speisen in einem Korbe tragt, von ihm angehalten, sagt: es seyen Rosen, er das Tuch vom 
Korbe wegreißt, und durch ein Wunder die Speisen sich in Rosen verwandt haben, zu einem erzählenden 
Gedichte benützt, welches zugleich zur Erklärung der beyden Momente des Tableaus diente, und von Mad. 
Sonntag mit Anmuth. Herrlichkeit und Wahrheit vorgetragen wurde. (...) In denn Tableau selbst stellte Dem. 
Böhler Landgräfin Elisabeth vor, und gewiß entsprach ihre schöne und edle Gestalt, ihr zartes und frommes 
Antlitz ganz der Idee dieser teutschen Frau des Alterthums. Hr. Polawsky zeigte mit Kraft und Würde den 
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Elisabethinerinnen“ v pražském Stavovském divadle, provedené v pond lí 8. dubna na 

začátku velikonočního týdne roku 1819.463 

K pravd podobn  nejslavn jším hudebním charitám v souvislosti s alžb tinkami 

pat ilo vystoupení Franze Liszta. Liszt b hem svého prvního pobytu v Praze koncertoval mezi 

5. až 11. b eznem roku 1840, a to čty ikrát v Platýzu a dvakrát ve Stavovském divadle.464 

Hudební akademii ve prosp ch nemocnice alžb tinek a ústav slepc  zorganizoval hrab  

Chotek 7. b ezna 1840 ve Stavovském divadle a vedle Liszta zde účinkoval též orchestr 

pražské konzervato e pod vedením Jana Bed icha Kittla, který Liszta po Praze doprovázel. Na 

programu koncertu byla Beethovenova 5. symfonie, dv  v ty klavírního koncertu C. M. von 

Webera, Rossiniho p edehra k Vilému Tellovi, Lizst v Hexameron a p edehra k Figarově 

svatbě od Mozarta.465 Schäffner o této události dále píše:  

 

„Auch jetz nahmen Se. Excellenz der Oberstburggraf Graf von Chotek das Spital in 

Ihren Schutz. Am 7. Mai veranlaßten Hochdieselben eine musikalische Akademie zum Besten 

dieser Anstalt, bei welcher der gefeierte Künstler Franz Lißt mitwirkte. Diese Akademie war 

eben so ausgezeichnet durch das unübertroffene Spiel dieses Pianisten, als durch die sorgfältige 

Ausführung der Orchester-Stücke von Seite der Zöglinge unsers Conservatoriums, und hatte eine 

so bedeutende Einnahme zur Folge, daß wei Institute davon betheiligt werden konnten. Unserem 

Spitale fiel eine Summe von 2018 fl. C. M. zu und eine gleiche erhielt jene Anstalt, in welcher 

erwachsene Blinde versorgt werden. Se. Gnaden der Fürst-Erzbischof Freiherr von Schrenk 

spendete allein 150 fl. C. M. für unser Institut, und 50 fl. für die Versorgungsanstalt für 

erwachsene Blinde. 

Die Großmuth des hohen Adels verläugnete sich auch bei dieser Gelegenheit nicht, so 

wie die Theilnahme des Publikums im Allgemeinen der Art war, wie wir sie bei jeder ähnlichen 

Gelegenheit zu sehen gewohnt sind: selbst die Placate und Programme lieferten die Herren 

Gebrüder Haase unentgeldlich, und der Herr Direktor Stöger stellte das ständische Theater zur 

Disposition Sr. Excellenz.“ 466 

 

                                                                                                                                                         
strengen Landgrafen, während die Gruppe auf der einen Seite durch die Frauen der Landgräfin, auf der ändern 
die Höflinge vollendet und abgerundet wurden. Ein Adagio der Harmoniemusik begleitete das Tableau.“ 
463 Jitka LUDVOVÁ: Historický repertoár Stavovského divadla I. Období 16. 7. 1815 – 31. 12. 1826. Česká 
divadelní encyklopedie - Studie a dokumenty (online http://encyklopedie.idu.cz). 
464 O Lizstov  pražských pobytech viz: Bohumil PLEVKA: Liszt a Praha, Praha 1986. Alexander BUCHNER: 
Franz Liszt in Böhmen, Praha 1962. Milan POŠTOLKA: Liszt a Čechy ve světle korespondence, Časopis 
Národního muzea (oddíl v d společenských), roč. 132, č. 3, Praha 1963. 
465 Faksimile koncertní cedule viz: Plevka 1986, s. 19. Podrobnosti o koncertu tamtéž, s. 21-23. 
466 Schäffner 1845, s. 163. 
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5.2. Osobnosti 

Stejn  jako v p edcházejících obdobích, byly i v pr b hu 19. století součástí aktivního 

hudebního života kláštera ádové sestry, ale též sv tští hudebníci ve spolupráci s klášterním 

k rem. Oproti tendencím v 18. století se b hem 19. století omezily aktivity sester úžeji na 

provoz nemocnice a hudba na k ru se stala doménou sv tských hudebník . Povinnosti 

editelky k ru se tak zejména v 2. polovin  19. století postupn  zužují z um lecky aktivní role 

„regentrix chori“, skladatelky a sb ratelky repertoáru, do role správkyn  hudební sbírky a 

vn jší koordinátorky hudebního provozu, zajišťovaného placenými mimoklášterními 

hudebníky, ale též hudebnicemi. K r nyní obsahoval repertoár nejen nov  opisovaný n kolika 

málo sestrami z kláštera, ale zejména opisy a autografy stálých sv tských kapelník  a 

varhaník , kte í do kláštera chodili hrát. Nezanedbatelnou součástí fondu se staly celé 

poz stalosti hudebník , jejichž vztah k alžb tinkám dnes z stává v ad  p ípad  nevyjasn ný. 

 . . . Řádové hudebnice 

Sestry Slavíkovy z Hořovic 467 

Významnou úlohu v hudebním život  kláštera pražských alžb tinek m la ada 

osobností pocházejících z Ho ovic, zejména pak členové rodiny Slavíkovy. Jan Pavel Slavík 

(c1748-1820) byl ho ovickým kantorem. Jeho rodinu proslavil zejména houslový virtuos 

Josef Slavík, syn Janova synovce Antonína, taktéž kantora.468 J. P. Slavík byl označen za 

horlivého učitele nejen v matrice úmrtí, ale též v záznamech víde ské školní kancelá e, kde je 

jeho jméno uvedeno mezi kantory odm n nými za pilnost a horlivost v pololetí mezi 

3. červencem 1787 a 8. únorem 1788.469 V Ho ovicích učiteloval p ibližn  od roku 1768, 

                                                 
467 Následující kapitola je aktualizovanou verzí konferenčního p ísp vku Jakub Michl: Čeští kanto i a hudba u 
pražských alžbětinek v 18. a 19. století. Marginalia historica 2015/2, s. 51-59. 
468 Stanislav KLÍMA: Josef Slavík, Praha 1956; o Janu Pavlovi Slavíkovi se v této publikaci mlčí. O rodin  
Slavíkov  též J. B. Mencl: Rodina Slavíků. Životopisní nástiny, Dalibor 1859, s. 249. 
469 Anton WEISS: Geschichte der Theresianischen Schulreform in Böhmen, Zusammengestellt aus den 

halbjährigen Berichten der Schulen-Oberdirektion 17. September 1777 – 14. März 1792, Teil I, Wien und 
Leipzig 1906, s. 145: (3. Juli 1787 – 8. Februar 1788) „Zulagen zu ihrem geringen Gehalte erhielten seit der 
letzten Anzeige folgende fleißige und dürftige Lehrer: Georg Ullrich in Pisecina; Johann Bartag in Wermierzitz; 
Joseph Jakaubek in Mnischek; Johann Bayerl in Neudorf; Andres Aschenbrenner in Heidi; Adam Steiger in 
Strogeditz; Wenzel Lüegert in Libin; Joseph Tischler in Radoschowitz ; Wenzel Koprziwa in Holleschowitz; 
Joseph Halik in Krzicz; Johann Slawik in Ho owitz; Jakob Preiß in Niedergruppey: Johann Schneider in 
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v 80. letech bydlel se svoji rodinou ve Vísce470 a pozd ji v ho ovické budov  školy čp. 2. 

Krom  Ho ovic p sobil též v nedalekém Mrtníku.471 Podle B. Št dron  založil Slavík 

v Ho ovicích cenný notový archiv a jeho pastorely vynikají nad pr m r b žné kantorské 

hudby.472 O jeho českých pastorelách a ukolébavkách pojednává více J. Berkovec.473 Dnešní 

osud ho ovického hudebního archivu je bohužel nejasný, avšak ada Slavíkových rukopis  se 

dochovala v hudební sbírce pražských alžb tinek. 

Slavík m l vztah ke klášteru p edevším skrze své dv  dcery Annu a Augustinu, které 

byly p ijaty do ádu. Každá ze sester dostala od otce hudební knihu pro zdokonalování svých 

hudebních znalostí a zb hlosti ve h e na klávesové nástroje. 

Anna obdržela rukopis, svázaný k p vodnímu účelu jako Kniha chvály, s titulem 

Kniha s noti popsana abi grvnt w organv seznala Anna horžowskiho Slawika Iana dcera jeho 

mila.474 Chronogram, který je v textu vyznačen červenými písmeny,475 lze interpretovat jako 

rok 1795 nebo 1797, kdy vstoupila do kláštera.476 Samotný titul je do knihy vlepen a zdá se, 

že pat il p vodn  ke staršímu rukopisu. Za ním následuje:  

 
„Ne malau prácy tato kniha Warhanicka dala, protož tim v tssj radost sob  y ginym spusoby, 
když Annynka welkau pilnost winaložj, snad mnohe w cy sproste budau, p edce ale 
Warhanjkowy mnoho spomužau. Mn  se zdá, a za tuze dob e vznáno gest, když Organista tuto 
knihu ne gen p ehljdne, ale každy Thema a každy ton dob e a tuze rozwážliw  p emegsslowati 
bude, gak Czyfer tak y Not, skrze to nabyde ||: p i dobrym a pilnym opakowánj :|| wssecko 
snadne a lechke, že negen ¼ hodiny, nybrž cely Tyhoden, snadn  a dob e Prae- ludirowat, y 
Praeludium sazeti muže. Z te p ičiny kdo chce dokonalim Warhanjkem byti, musy w Czyfrách a 
we wssech tonech po- w domost mýti. Pták Slawjk gest sprostý, ale w hlasu welice milý: když 

                                                                                                                                                         
Gmeletschen; Jakob Hein in Podersanka, Ignaz Nagel in Großtehuow; Franz Nepl in Heilbronn; Anton Prautsch 
in Biebersdorf; Franz Wazel in Reng; Joseph Ultsch in Tursch; Johann Nechanitzky in Beraun; Johann 
Illchmann in Koschetitz; Anton Seidl in Neuhammer; Johann Mariann in Sulloditz; Jakob Renger inHöflitz; 
Franz Rössel in Gronau; Daniel Quaiser in Priesen; Johann Pelikan in Podschepitz; Wenzel Eichler in Tschistey; 
Augustin Kraus in Radel; Joseph Wostry in Senomat; Joseph Just in Doxau.” 
470 Víska, d m č. 28. Dnes součástí Ho ovic. Viz matriční záznamy narození dcery Anny a Augustiny. 
471 SOA Praha, Matrika úmrtí Ho ovice 16, s. 551: „Pan Jan Slawik skrže 52 leta horliwy sskolni Učzitel, gak 
zdet w Horžowiczych, tak w Mrtnicze ucypowe : a prwni Warhanik w celym Beraunskym Kragi. | [částka za 
poh eb] Gratis. | [Leta] 72. [Nemocy a Smrti Pád] an der allgemeinen Entkräftung.“ 
472 ČSHS II, s. 518. 
473 BERKOVEC 1987, s. 91-92 a 138-139.  
474 CZ Ppmb, sig. L A 102. O prameni se zmi uje BERKOVEC, taktéž Jitka LUDVOVÁ: Česká hudební teorie 1750 
– 1850. Studie ČSAV, Praha 1985 
475 I, I, I, V, W, V, L, W, I, L, WI, I, DC, MIL 
476 Chronogram má n kolik ešení. Záleží na tom, budeme-li rozum t literu W jako ímskou číslovku 5, nebo V 
+ V, tedy 10. Také lze uvažovat nad skupinou liter MIL, jde-li o dohromady mín nou ímskou číslovku 1049, 
nebo součet jednotlivých ímských číslic 1051. V prvním p ípad  by byl výsledek 1795 (s použitím W jako 10, 
protože datum 1780 by vzhledem k narození Anny Slavíkové nebylo logické), který by dával smysl 
s p ihlédnutím, že titulní list je druhotn  použit a titul by byl napsán dva roky p ed vstupem Anny do kláštera, 
nebo práv  roku 1797 a celá kniha mohla být dopsána pozd ji a datovaný list vlepen poté. 
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on spjwá, rozličný toni na horu, dolu, sem a tam, a wzdy gako n co noweho má, a to s p knym 
trylkem okrásslj, Protož w teto knjze rozličný Thema zaznamenane sau, které se mužau tež za 
častý s p knym vorschlagem, neb n kdy s trýlem ozdobit a okrasslit. Konečn  dob e tuze ud lá 
za|čátečny Warhanjk, když one mnohe Resolutij a Cadentes pam ti umn t bude, aby napotom 
z gednoho tonu do ginssiho snadn  w padnaut, a nebo s kterehokoliw tonu zase dále p igjt mohl 
wssak wzdy skrze dob e spo ádane Czyfry. 

Notta: Žádost snážná gest od Slawjka, gestliby n kdy toho welka pot eba byla, aby pro 
geho Familij tato kniha zapučená byla. „ 

 
 

Zdali n kdy k zap jčení došlo, nevíme, ale pokud n kdy této žádosti bylo vyhov no, 

kniha se op t v po ádku navrátila do p vodního fondu. Obsah knihy vysv tluje pojmy dobové 

hudební gramatiky, intervaly, rozvody akord , „všeliký kadence skrze lauf“ a obzvlášt  se 

soust edí na realizaci a procvičování číslovaného basu (p íloha obr. 17).  

Ke knize chvály identicky náleží Kniha hanbi, kterou obdržela do vínku druhá dcera 

ho ovického kantora, Augustina. Tento svazek s titulem Varia Praeludia, Cadentiae, Fugae, 

Parthiae et Variazioni pro Organo o Clavencin (sic!) se zdá být pokračováním svazku 

prvního.477 Jeho jádrem je soubor skladeb pro klávesové nástroje se shrnutím základ  hudební 

nauky, tentokráte v n meckém jazyce. Mezi skladbami v tomto sborníku nalezneme jména 

jako J. Haydn, W. A. Mozart, I. Pleyel, K. G. Lickl. Z domácích autor  jsou zastoupeni Seger, 

Sojka, Va hal, Maschek, Jelínek, Pr cha a také Slavík. Zdali jde o varhanní kompozice otce 

obou dívek J. P. Slavíka, není zcela jisté, ale vyloučit to s určitostí nelze.478 Z kompozic 

zaujme mimo jiné i anonymní Fuga de tempore Natalis, která je totožná s fugou Strachotova 

sborníku z Loun, autorsky určená „Del sign. Segert“.479 

I poté, co Slavíkovy dcery Anna s Augustinou z staly v klášte e, jim otec posílal 

adu duchovních skladeb pro pot eby k ru, kterého se Augustina – ádovým jménem Marie 

Agnes, ujala, zastávajíc funkci varhanice a pozd ji i editelky k ru.  

Jak se v ho ovické matrice uvádí, Slavík zem el 4. července 1820 na všeobecné 

vyčerpání, zárove  však jako uznávaný učitel a nejlepší varhaník v Berounském kraji. Poh eb 

byl vyveden bezplatn . 

                                                 
477 Kniha hanbi, CZ Ppmb, sig. L A 101, fol. 2r: „Varia Praeludia, Cadentiae, Fugae, Parthiae et Variazioni pro 
Organo o Clavencin. Zum gebrauch Augustina Slavikin.“ 
478 Pravd podobnost, že by autorem skladby byl Jan v synovec Antonín (otec houslisty Josefa Slavíka), je však 
menší o ten fakt, že mu v roce 1804, kdy Augustina vstoupila do kláštera, bylo 22 let, začínaje svoji kariéru coby 
podučitel v Jincích, zatímco Jan byl ve svém v ku šestapadesáti let již zkušeným skladatelem. 
479 Jaroslav SMOLKA: Fuga v české hudbě, Praha 1987, více viz BERKOVEC 1987, s. 154. 
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Anna Slavíková se narodila v Ho ovicích (resp. v p ilehlé části Víska) 14. listopadu 

1782 a pok t na byla následujícího dne.480 Jako patnáctiletá vstoupila do kláštera alžb tinek 

10. kv tna 1797.  P ijala ádové jméno Marie Coleta von Erzengel Michael. Slib čistoty 

složila 24. června 1799 a ádové roucho oblékla 16. listopadu 1806.481 Jako novicka sloužila 

jako pomocnice starající se o klášterní prádlo.482 V letech 1814 a 1817 vykonávala funkci 

druhé sakristánky.483 Hlavní sakristánkou se stala p ed rokem 1825 a tento post vykonávala 

ješt  po roce 1845.484  

Krom  Knihy s noti dedikoval M. Colet  otec Slavík vlastní kompozici Regnum mundi 

k její profesi roku 1806,485 podobn  jako anonymní Veni Sancte Spiritus.486 Coleta dostala též 

nedatovanou kompozici od F. X. Lablera487 k výročí její profese. Až na tyto dedikace se však 

v hudebních pramenech a v hudebních souvislostech s M. Coletou nesetkáme. Hlavní osobou, 

starající se o hudbu na k ru klášterního kostela, byla její sestra M. Agnes. 

 Augustina Slavíková se narodila 22. srpna 1786. Do kláštera vstoupila 13. června 

1803 jako sedmnáctiletá488 a ádové roucho oblékla 19. června 1804. P ijala eholní jméno 

Marie Agnes von Erzengel Gabriel. 489 Z profesního protokolu vyplývá, že Augustina 

Slavíková skládala profesi 5. listopadu 1810 ve stejný den, jako spisovatelka Josefa Pedálová 

                                                 
480 SOA Praha, Sbírka matrik, Ho ovice, kn. 4, s. 140: „[Dies Nati] 14. | [Bap.] 15. [1782] | [Baptizans] 
Franciscus Makovičzka Dechant | [Infans] Anna | [Parentes] Joannes Slawik Ludimagister Horžovizensii, et 
Anna Uxor, subditi Ho ržovizenses. | [Levans] Anna Uxor Jacobi Schmerkovsky Civis Horžovizen sis. | [Testes] 
Antonius Wild mann Venator Dominicalis, et Civis Horžovicensis, et Magdalena Uxor Andreo Schmerkovsky 
Hortulani Artis Horžovicensis. | [Religio] Cathol: | [Locus] Wiska ad Oelesiau [Nro.] 28.“ Schaffner uvádí 
datum narození 13. listopadu 1782, viz Beilage I. 
481 Zápis o slibu čistoty Anny Slavíkové, konaném 24. června 1799. APA II, sig. III, kart. 119. Schaffner 1845, 
Beilage I (bez str.): „M. Koleta, (Anna Slawik), Sakristanerin, geb. in Ho owic, den 13. [!] November 1782, 
eingekl. den Juni 1799, Prof. abg. den 16. November 1806.“ Vstup Anny Slavíkové do kláštera je uveden mj. 
také na deskách hudebniny v CZ Ppmb, sig. L A 102. 
482 APA I Visitace 1801: „Novizin.“ Tamtéž 1804: „Novizin bey der Klosterwäsche.“  
483 Tamtéž: 1814 a 1817: „Zweite Sakristanerin.“ 
484 Tamtéž: 1825, 1828, 1831, 1834: „Sakristanerin.“ Schäffner 1845, Beilage I. 
485 J. P. SLAVÍK: Regnum mundi (autograf), CZ Pnm, sig. L C 3: [vnit ní strana obalu] „Authore Joan: Slawik ein 
Vater pro M: Coleta sein Geistliche Tochter des Heyl: Orden Sct: Elisabeth. Ao: 1806.“ 
486 ANONYM: Veni sancte Spiritus in D, CZ Pnm, sig. L B 465. 
487 F. X. LABLER: Aria. Labler – autograf, CZ Pnm, sig. L C 123: „Zum Professionstage d: geistl. J: Kolleta. [M. 
Agnes:] "V. V. St. Elisabethl: [jinou rukou] Maria Coleta.“ 
488 P ípis na p ídeští hudebniny CZ Ppmb, sig. L A 102. 
489 Schäffner 1845, Beilage I. „M. Agnes, (Augustina Slawik), Sekretärin und Rechnungsführerin, geb. in 
Ho owiz den 22. August 1786, eingekl. den 19. Juni 1804, Prof. abg. den 5. November 1810.“ P ípis na p ídeští 
hudebniny CZ Ppmb, sig. L A 102 uvádí „ 
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(1780-1831).490 P i této p íležitosti daroval Augustin  její otec adu hudebnin; mezi nimi 

anonymní Te Deum Laudamus,491 Veni Sancte Spiritus492 a vlastní autograf Regnum Mundi.493 

Ze začátku M. Agnes sloužila, stejn  jako její sestra, p i klášterní prádeln .494 V letech 

1814, 1817 a 1825 je již vedena jako „Kranken-Protokolistin und zugleich Organistin“,495 

v letech 1828, 1831, 1834 a 1845 potom „Sekretärin und Rechnungsführerin“.496  

Podle dochovaných hudebních pramen  vychází najevo, že to byla hlavn  M. Agnes, 

která se z obou sester zejména v novala hudb . Sama opisovala a shromažďovala hudebniny 

pro klášterní k r. Ze začátku je uvád na jako varhanice, pozd ji p evzala funkci editelky 

k ru, jak p ipsáno na ad  nedatovaných hudebnin. Jako vedoucí osobností k ru je označena 

nejpozd ji roku 1836,497 tuto funkci však mohla vykonávat daleko d íve a vedle toho mohl 

krom  ní ídit hudbu na k ru P. Marie Bolestné i sv tský kapelník (viz níže), čemuž by se p i 

vytíženosti M. Agnes ve funkci sekretá ky nebylo co divit. N které opisy naznačují, že 

M. Agnes hrála i na smyčcové nástroje.498 Jelikož její opisy a p ípisy nejsou datované, je 

t žko určit, od kdy ve funkci editelky k ru p sobila. To komplikuje též fakt, že M. Agnes 

zastávala v klášterní komunit  i jiná zam stnání a v nehudebních písemných pramenech se tak 

uvádí pouze její mimohudební povolání. František Xaver Labler, který mezi lety 1836 a 1851 

                                                 
490 Josefa Pedálová, ádovým jménem Marie Antonie von der Kindheit Jesu. Do kláštera vstoupila taktéž roku 
1803, stejn  jako Augustina Slavíková. Podle ádových seznam  vykonávala zam stnání kucha ky. Více viz 
Ottův slovník naučný, díl 19, Praha 1902, s. 391-392. 
491 Anonym: Te Deum Laudamus, CZ Pnm, sig. L C 290. Na tit. stran  rukou J. P. Slavíka: „Pro Choro 
Sct Elisabeth wegen ein Geistlichen Jungfrau und geborene Slawik, bey Ihr Profess Ao. 1810. Maria Agnes.“ 
492 Anonym: Veni sancte Spiritus, CZ Pnm, sig. L B 458: „Pro Choro Sct Elisabeth wegen ein Geistlichen 
Jungfrau Agnes geboren Slavik, bey Ihr Profess Ao. 1810.“ Není vyloučeno, že se jedná o Slavíkovy autografy. 
493 J. P. SLAVÍK: Regnum mundi ex G, CZ Pnm, sig. L C 2: „von Johann Slavik zum Profess sein Tochter Agnes 
Elisabethinerin am 28ten [vyškrabáno] 1810.“ 
494 APA I Visitace 1811: „Gehülfin bei der Closterwäsche.“ 
495 Tamtéž, 1814, 1817, 1824. 
496 Tamtéž 1828, 1831, 1834. SCHAFFNER, I. Beilage (bez str.). 
497 F. X. LABLER: Salve Regina (autograf), CZ Pnm, sig. L C 393: „Zum fünfzigjährigen Geburtsfeste der geistl. 
Jungfer Maria Agnes, ordinis S: S: Elisabeth Secretarin et Chorpraefectin. Ao. 1836.“ J. EYBLER: Graduale 

Pastorale, CZ Ppmb, sig. L A 25: „Maria Agnes, ord. St. Elisabeth: Organistin“. F. X. Brixi: Offertorium in G, 
CZ Pnm, sig. L C 64: „Maria Agnes, Organistin im St. Elisabeth-Kloster.“ Party datované 3.-4. b ezna 1835. 
Týž: Missa Pastoralis in D, CZ Pnm, sig. L B 337: „Pro Choro Venerabilium Elisabethinarum Maria Agnes 
Regina Chori.“ Datováno na partech vl 1, 2 a org: „9. 2. 1839.“ MARIA LEOPOLDINA, OSE: O salutaris hostia in 

Nativitate Domini, ms. F. X. Labler, CZ Pnm sig. L A 127: „Maria Agnes ord: St: Elisabeth: Secretain et 
Chorpraefectin.“ 
498 V. MASCHEK: Graduale in F Pro Festo Visitationis BVM, CZ Ppmb, sig. L A 63: „Maria Agnes, Parte pro 
directione; Alto viola pro directione.“  
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na k ru P. Marie Bolestné p sobil, zanechal ve sbírce adu opis  a autograf  dedikovaných 

M. Agnes a jiným ádovým sestrám (p íloha obr. 18-20).499  

V Schäffnerov  pam tním spise je M. Agnes vzpomínána ve spojitosti se svojí funkcí 

sekretá ky a nápomocnou povahou p i ešení r zných situací, jakými byla úprava kostelního 

interiéru,500 jindy zase záležitosti okolo klášterních zahrad.501   

Jak uvedeno na p ídeští Knihy chvály, sestra M. Agnes zem ela v kv tnu roku 1855.502 

P ípis je psán rukou sestry M. Serafiny, která byla správkyní k ru v 2. polovin  19. století a 

m la tedy z ejm  sestru M. Agnes v živé pam ti. 

V souvislosti s M. Agnes máme doklady i o p stování sv tské instrumentální hudby 

v prostorách kláštera. Jsou to cembalové koncerty, opsané J. P. Slavíkem, konkrétn  Concerto 

per il Cembalo503 p ipsaný Haydnovi, který je ve skutečnosti úpravou díla cembalového 

koncertu Leopolda Hoffmanna.504 Anonymní Concerto in B per Clavi Cembalo je koncertem 

Ditterse z Dittersdorfu.505 Z part  druhého z nich je patrno, že skladba byla provád na, soud  

dle ohmataného papíru a poznámek či oprav v partech.  

Hudební sbírka ve správ  M. Agnes zaznamenala zásadní množství nových p ír stk . 

Jednalo se nejen o opisy její a J. P. Slavíka z Ho ovic, ale zejména opisy Jana Kučery, 

F. X. Lablera, ale též dobové tisky, nemluv  o drobných dedikacích jiných pražských 

hudebník . 

 

                                                 
499 F. X. LABLER: I Graduale in D in die Nativitatis Dni; II Graduale in E. in Festo S. S. Nominis Jesu, CZ Pnm 
sig. L A 123: „Der geistl: Jüngster M: Agnes, ord: S: Elisabeth, Secretarin achtungsvoll gewidmet 1840“. TÝŽ: 
Offertorium in D, In Nativ: Domini ad Missam 1mam; CZ Pnm sig. L A 129: „Componirt Zum Namenstage der 
geistl: Jungf: M: Agnes von Franz Labler. A° 1839. - St. Elisabeth.“ Robert Führer: Missa Dominic. Nro. 5 in a 

moll, CZ Pnm, sig. L B 403: „Zum Namenstage der geistlichen Jungfrau Maria Agnes, ord: St: Elisabeth: 
Secretar: et Chorpraef: 1850.“ 
500 Schaffner 1845, s. 154: „Denn noch am Vorabende Ihres [=Prinzessin Bertha von Rohan] Lebens spendeten 
Hochdieselben der Oberin Maria Gabriela die Mittel zur Ausschmückung der Klosterkirche. Hochdieselben 
ließen unter Beihilfe der wohlehrwürdigen Secretärin Maria Agnes das Innere der Kirche übertünchen, die Altäre 
und Statuen vergolden, die Bilder vom Staube reinigen und firnißen, und realisirten auf diese Weise den letzten 
Wunsch der würdigen Vorsteherin.“ 
501 Tamtéž s. 159: „Die Chorfrau Maria Agnes, welche aus den Erträgnissen des Gartens allein alle die 
Bettfournituren neu eingeschaft hatte, und in ihrer Eigenschaft als Sekretärin ohnehin mit Arbeiten überladen 
war, legte die Aufsicht über die Gärten nieder, die dann einer andern übertragen wurde. Da der sogenannte 
Baschta-Garten außerhalb den Mauern des Klosters liegt, und seine Beaufsichtigung mit vielen Schwierigkeiten 
verknüpft ist: so zog es der Convent vor, denselben zu verpachten. Der Pachtschilling wurde zur Verbesserung 
des eigentlichen Klostergartens verwendet, dessen nördlicher, bergigter Theil ganz vernachlässiget war.“ 
502 CZ Ppmb, sig. L A 102. 
503 CZ Ppmb, sig. L A 86. 
504 CZ Pnm, kartotéka Nového lístkového katalogu. Brook, suppl. 5: 1770, clm.406. RISM A II, no. 210022106. 
505 CZ Ppmb, sig. L A 100, viz RISM A II, no. 452021635. 
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Ostatní hudebnice z konventu 

Vzhledem k tomu, že zcela postrádáme seznamy ádových sester pro celou druhou 

polovinu 19. století, krátí se nám tím i p ehled o tom, kdo vykonával funkci varhanice, 

editelky či správkyn  k ru, pokud by v bec takováto informace byla v seznamech té doby 

uvedena.  

V repertoáru hudebního fondu se nachází kompozice O salutaris hostia in Nativitate 

Domini od M. Leopoldiny v opisu Františka Lablera.506 Pokud se jednalo o alžb tinku 

z pražského kláštera, byla jí Marie Leopoldina von der Güte Gottes, rozená Anna 

Netušilová. Narodila 3. února 1804 v obci Tma  na Berounsku, ádové roucho oblékla 1. zá í 

1823 a profesi vykonala 11. února 1828. V letech 1828, 1831, 1834 a 1845 se starala o 

klášterní prádlo.507 Nelze si nevšimnout, kolik hudebn  činných sester z pražského kláštera 

pocházelo z oblasti Berounska. Hudební zájmy M. Leopoldiny v tomto p ípad  mohly být 

podpo eny i krajankami z Ho ovic. 

Na hudebninách z 19. století se objevuje n kolik ádových jmen a to zejména 

v dedikacích F. X. Lablera. P íkladem nejen v elého vztahu Lablera k sestrám, ale též 

náznakem personálního obsazení klášterního k ru, je dedikace Lablerova autografu 

pastorálních litanií, darovaným sestrám M. Wenceslav , M. Magdalen , M. Agnes a M. 

Angele jako dárek k Vánoc m roku 1841.508 Kouzlo tomuto dárku dodává stylizovaná 

lavírovaná kresba na titulní stran  hudebniny, na které jsou všechny dedikantky Lablerovou 

rukou vyobrazeny, klečíce dokola p ed betlémskými jesličkami (p ílohy obr. 18). 

První z nich, M. Wenceslawa von dem Hochwürdigen Gut, rozená Rosalia 

z panského rodu Puteani,509 se narodila 2. února 1809 ve Zv stov  na Benešovsku. ádové 

roucho oblékla 4. íjna 1829 a profesi složila 9. února 1833. Mezi lety 1835 až 1845 byla 

asistentkou p i klášterní lékárn .510 F. X. Labler daroval M. Wenceslav  adu hudebnin, mezi 

                                                 
506 M. LEOPOLDINA: O salutaris hostia in Nativitate Domini, CZ Ppmb, sig. L A 127; rukopis F. X. Lablera s jím 
psanou vlastnickou atribucí „Maria Agnes ord: St: Elisabeth: Secretain et Chorpraefectin.“ 
507 SOA Praha, APA, Alžb tinky - Seznamy sester 1828, 1831, 1834. Schaffner 1845, Beilage I (bez str.): „M. 
Leopoldina, (Anna Netuschil), Gehilfin bei der Convent-Wäsche, geb. in Tman den 3. Feber 1804, eingekl. den 
1. September 1823, Prof. abg. den 11. Feber 1828.“  
508 F. X. LABLER: Litaniae Lauretanae Pastorale in D, No 8 (autograf), CZ Pnm, sig. L B 323: „componirt und 
den geistlichen Junfrauen M. Wenceslai, M. Magdalena, M. Agnes, M. Angela als ein Weinachtsgeschenk 
achtungsvoll gewidmet von Franz Labler. 1842, No. 8. 17. 12. 1841.“  
509 Ottův slovník naučný, díl 20, Praha 1903, s. 1023. 
510 Schaffner 1845, Beilage I. (bez str.): „M. Wenceslawa, (Rosalia von Puteani), Assistentin bei der Apotheke, 
geb. in Zw stow den 2. Feber 1809, eingekl. den 4. Oktober 1829, Prof. abg. den 9. Feber 1833.“ 
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nimi i autograf árie k jejím jmeninám roku 1836,511 nebo Loretánské litanie a Salve Regina 

k též p íležitosti roku 1838.512 Sama M. Wenceslava objednala u Lablera n kolik kompozic 

jako dary spolusest e M. Agnes, jednou Litaniae Lauretane k jejím padesátinám roku 1836,513 

jindy zase pastorální mši v roce 1838.514  

M. Angela von der Heilgen Dreifaltigkeit515 rozená Ludmila Čermáková, se narodila 

23. srpna 1804 v Praze. Do kláštera vstoupila 3. kv tna 1829, dne 4. íjna téhož roku oblékla 

eholní roucho a profesi vykonala 4. íjna 1830. Od roku 1832 sloužila jako 

„Krankenprotokollistin“,516 nejpozd ji v roce 1858 zastávala funkci sekretá ky. Tehdy jí Jan 

Bayer starší v noval na památku jejího vstupu do kláštera Regina coeli od Ditterse.517 Roku 

1864 byl M. Angele darován k šedesátým narozeninám opis Horákovy mše518 od 

monogramisty „J.C.“, kterým byl s nejv tší pravd podobností Josef Čermák. 

Podobn , jako jiné sestry, dostala i M. Salesia ke své profesi roku 1842 zhudebn né 

Regnum mundi od F. X. Lablera.519 M. Salesia, rozená Franziska von Krenberg, se narodila 

23. června 1818 v Dolní Cerekvi, eholní roucho oblékla 4. íjna 1835 a profesi vykonala 

16. srpna 1842.520 

Pokud sestra M. Agnes zem ela v roce 1855, nabízí se otázka, kdo se funkce 

správkyn  k ru ujal po její smrti. Informace jsou kusé a prozatím z nich nelze vytvo it 

                                                 
511 F. X. LABLER: Aria pro Festo com: un: Martyribus (autograf), CZ Pnm, sig. L C 122: „Zum Namenstage der 
geistl: Jungfrau Wenceslai. 1836“ 
512 Týž: Litaniae Lauretane et Salve Regina (autograf), CZ Ppmb, sig. L B 7: „ am Namestage der geistl: 
Jungfrer Maria Wenceslai. ord: St: Elisabeth Ao. 1838 Finis comp: 19/19 1838.“ 
513 Týž: Litaniae Lauretane (autograf), CZ Ppmb, sig. L B 5: „ vom Fr. Labler componirt und zum [obrázek] 
Abraham an dem 50 Jahrigen Geburtstage der geistlichen Iungfer Maria Agnes, ord: S: Elisabeth Secretarin und 
Chorpraefectin achtungsvoll gewidmet von ihrer Ordenschwester Maria Wenceslai Ao. 1836.“ 
514 Týž: Missa Pastoralis in C (autograf), CZ Pnm, sig. L B 336: „Der geistl. J. Maria Agnes ord. St. Elisabeth 
Sekretärin achtungsvoll gewidmet. von ihrer Ordensschwester MARIA WENCESLAI. [dopsáno M. Serafinou] 
de Puteani.“  
515 Týž: Te Deum Laudamus zum Feste St: Elisabeth (autograf), CZ Ppmb, sig. L A 335: „der geistlichen 
Jungfrau M: Angela, ord: St: Elisabeth 1838.“ 
516 Schaffner 1845, Beilage I. (bez str.): „M. Angela, (Ludmilla Čermák), Krankenprotokollistin, geb. in Prag 
den 23. August 1804, eingekl. den 4. Oktober 1829, Prof. abg. den 4. Oktober 1830.“ 
517 K. DITTERSDORF: Regina Coeli, CZ Pnm, sig. L C 395: „(…) par Equite de Dittersdorf. Erinnerung im Jahren 
1858 an den 3ten May 1829, als den Eintrittstag in den ehrwürdigen geistlichen Orden Sanctae Elisabeth der 
geistlichen Jungfrau Maria Angela, dieser Zeit Secretarin dieses Ordens. [M. Serafina:] Skráceno.“ 
518 V. E. HORÁK: 8te Messe, CZ Pnm, sig. L B 399: „(…) Wenc: Em. Horák und der geistlichen Jungfrau Maria 
Angela Secretärin des ehrwürdigen Stifts und Convents ad Sct: Elisabeth zum An- denken Ihres 60ten lebens: 
jahres um 23. August 1864 gewidmet von J: C:“ 
519 F. X. LABLER: Regnum mundi (autograf), CZ Pnm, sig. L C 4: „Zur feyerlichen Prfess-Ablegung der 
geistlichen Jungfrau M: Salesia vom Franz Labler. im Juni 1842.“  
520 Schäffner 1845, Beilage I.: „M. Salesia, (Franziska von Krenberg), Gehilfin bei der Krankenwäsche, geb. in 
Unterzerekwe den 23. Juni 1818, eingekl. den 4. Oktober 1835, Prof. abg. den 16. August 1842.“ 
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celistvý obraz. V 60. letech 19. století je na hudebninách uvedeno jméno sestry M. Serafiny 

Tovarové, která obhospoda ovala k r minimáln  od roku 1867. 

 . . . Světští kapelníci a varhaníci  
Ne všechny hudebniny z fondu kláštera alžb tinek vznikly p ímo pro klášter nebo 

v klášte e. Velké množství not se do sbírky dostalo jako dar či poz stalost. Jména opisovač  

či majitel , uvedených na jejich titulech, pat í nez ídka osobnostem, které nikdy v klášte e 

neúčinkovali a tato hudba nikdy v klášte e nezazn la, p estože se jedná o značn  

opot ebovaný provozní materiál. U osobností, jakou byl F. X. Labler je nezpochybnitelné, že 

pro klášter jako kapelník pracoval a jeho rukopisy očividn  vznikly výhradn  pro pot eby 

k ru P. Marie Bolestné. Opačným p ípadem je kantorská rodina Studničk , jejíž 

n kolikagenerační hudební sbírka byla darována klášteru roku 1889 a byla tak zcela 

integrována do p vodní klášterní sbírky. Poz stalost otce a syna Jan  Bayerových byla též 

v nována klášteru, v tomto p ípad  však máme doklady, že jak otec, tak syn u alžb tinek 

p sobili. Otázkou tak z stává, která hudba z jejich poz stalosti se u alžb tinek skutečn  

provozovala. Otazníky nám z stávají viset nad soubory hudebnin Jana Kučery, Jana Faltise či 

Josefa Nejedlého. 

 

Jan Kučera 

Celistvým „fondem ve fondu“ je soubor hudebnin, jejichž p vodcem je Jan Kučera. 

Jeho rukopis je d v rn  znám každému, kdo je jen trochu obeznámen s pražskými hudebními 

fondy konce 18. a počátku 19. století, a proto nep ekvapí ani jejich p ítomnost ve fondu 

alžb tinek. Tvrzení, že Kučera na k ru P. Marie Bolestné p sobil, je problematické z mnoha 

d vod , na druhou stranu by jeho hypotetické (p inejmenším p íležitostné) p sobení v první 

t etin  19. století vypl ovalo prázdné místo mezi ízením k ru M. Electou kolem roku 1817 a 

nejstaršími doklady o vedení k ru varhanicí M. Agnes Slavíkovou, spolu s účinkováním F. X. 

Lablera od roku 1836. 

Kučera byl ve své dob  velmi vytíženým hudebníkem. Vedle pozice houslisty ve 

Stavovském divadle zastával funkci kapelníka u sv. Petra na Po íčí, sv. Havla, sv. Jind icha a 



123 
 

v kapli sv. K íže na Olšanech.521 Vedle toho máme záznamy o jeho p sobení na výroční 

svátky italské kongregace ve Vlašské kapli,522 u benediktin  v Emauzích a už jen z d vodu 

pozice a rozptylu jeho p sobišť není vyloučeno, že taktéž vykonával hudební službu i u 

alžb tinek. 

Podle V. Nováka či M. Freemanové mohl mít Kučera opisovačskou dílnu a živil se 

krom  hudební praxe též opisováním not. Jeho opisy se totiž nacházejí ve sbírkách od 

pražských alžb tinek, kapucín  p i pražské Loret ,523 minorit  u sv. Jakuba, sv. Petra a Pavla 

na Vyšehrad  a jinde. Rukopisy se nacházejí v novodobých poz stalostech sb ratel  jako 

O. Horník,524 V. Hornof 525 či Z. Nejedlý.526 adu Kučerových rukopis  bez bližší 

provenience uchovává Národní knihovna a České muzeum hudby.  

Že byl Kučera ve spojení s hudebními obchodníky, a že m l o repertoáru dobrý 

p ehled, dokládají hudební pam ti Jakuba Jana Ryby.527 Dlabač potvrzuje, že Kučera m l 

hezkou zásobu chrámového i komorního repertoáru, kterému se hodn  v noval a byl 

zap isáhlým milovníkem hudebnin.528  

                                                 
521 Dlabacz II, s. 153-154: „Kucžera, Johann, ein sehr guter Violinspieler, von Geburt ein Böhme. Er studirte in 
Prag, und nachdem widmete er sich ganz der Musik. Anfangs wurde er als Chorregens an der St. Peterskirche 
auf dem Poržicž in Prag angestellt, dann übernahm er die Chorregensstelle an der Pfarrkirche zu St. Heinrich, 
und zu St. Gallus, die er noch Jahre 1815 rühmlich behauptete, und nebst diesen zwei wichtigen Posten, noch die 
Stelle des ersten Sekundarius Violinisten an dem Prager Opernorchester, und jene des zweiten Direktors der 
Prager Tonkünstler-Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstalt zur allgemeinen Zufriedenheit des musikalischen 
Gremiums vertrat. Er besaß einen schönen Vorrath von Kirchenmusikalien, und anderen 
Kammerkomposizionen, auf die er sehr viel verwendet hat; und war geschworner Schätzer der Musikalien.“ 
N mec s. 136, 137, 145, 254: Jan František Kučera, narozen kol. r. 1745, zem el 17. srpna 1836 v Praze; 
kapelník v kostele sv. Havla, od 1. ledna 1792 do své smrti u sv. Jind icha, taktéž kapelníkem u sv. Petra na 
Po íčí mezi rokem 1786 a 31. prosincem 1791. Mezi léty 1823 až 1830 též u sv. K íže na Olšanech. Pazdírkův 
slovník naučný II. s. 598, uvádí datum úmrtí 16. srpna 1836. 
522 AMP, Vlašský špitál, sig. 274: „Quittung Pr Achtzehen Gulden die ich Endes gefertigter für abgehaltene 
Solemnitaet in der Welischen Capellae am 15 Augusti richtens erhalten habe hiemit bescheinige. Prag 
18 Augusti A°1801. Johann Franz Kutschera Regens Chori bei Scti Heinrich u. Gallj“ 
523 NA Praha, Kapucíni Praha - provincialát a konvent, hudební sbírka, inv. č. 101, kart. 258-261. 
524 CZ Pnm, Ond ej Horník, hudební sbírka. Horník 2012, s. 51, 55, 92, 138. 
525 CZ Pu, Ludvík Hornov, hudební sbírka, katalog online in: RISM, http:// www.rism.info. N které hudebniny 
online viz: Manuscriptorium, http://www.manuscriptorium.com.  
526 Hudební sbírka Zde ka Nejedlého, Masaryk v ústav Akademie v d České republiky, bez signatur, obsahuje 
komorní instrumentální hudbu v Kučerov  nesignovaném rukopise. 
527 Jakub Jan RYBA: Můj život a hudba (p epis a p eklad Eva Smolová), Rožmitál pod T emšínem 2005, s 20: 
„Jednou p išel [P. Jan Veselý] k panu Kankovi s [mými] hudebninami, aby je tam prodal. P ehrávali je a pan 
Kučera, který zde hrával první housle, poznal, že p icházejí ode m .“  
528 Dlabacz II, s. 154: „Er besaß einen schönen Vorrath von Kirchenmusikalien, und anderen 
Kammerkomposizionen, auf die er sehr viel verwendet hat; und war geschworner Schätzer der Musikalien.“ 
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Ve sbírce se objevují též autografy kompozic Ignaze Nitsche,529 které m l d íve 

Kučera ve svém majetku.530 Nitzschovy skladby z Kučerova vlastnictví lze nalézt i v jiných 

fondech.531 

Je bezpečn  jisté, že Kučerovy hudebniny se do kláštera alžb tinek dostaly koncem 

t icátých či b hem čty icátých let 19. století. Nejstarší datovaná Kučerova hudebnina nese 

datum 1790,532 ale n které hudebniny nesou podpisy choralist  od sv. Havla ješt  z roku 

1834, kdy zde Kučera p sobil jako regenschori.533 V tšina not Kučerova souboru má na 

vnit ní stran  obálky ol vkem napsané ocen ní a lze se tedy domnívat, že se jedná o část 

Kučerovy poz stalosti rozprodané po jeho smrti v roce 1836.534 Správkyn  k ru od P. Marie 

Bolestné, M. Agnes Slavíková, škrtnula ve v tšin  p ípadech jméno p vodního majitele a 

opat ila hudebniny p ípisem „Pro Choro V. V. St. Elisabeth.“  

  

František Xaver Labler          

Od roku 1836 se v souvislosti s hudebním provozem konventu objevuje František 

Labler, který je uvád n jako „der Freund des Convents“, koncem 30. letech je jeho jméno 

vedeno jako placená osoba v klášterních účtech.535 Samotná hudební sbírka obsahuje adu 

Lablerových autograf  s osobním v nováním, v tšinou M. Agnes Slavíkové, ale i jiným 

sestrám či matce p edstavené. Labler p sobil u alžb tinek jako hudebník, kapelník, skladatel i 

opisovač hudebního materiálu. V tomto p ípad  p edstavuje nejen p íklad sv tského 

hudebníka u alžb tinek, ale též spojovací článek mezi adou jiných pražských institucí.  

                                                 
529 Tamtéž, s. 394: „Nitsch, Ignaz, war in Emaus, und bei St. Stephan in der Neustadt Prag noch im Jahre 1796 
Organist, von welchem einige gute Messen und Vespern im Mspt. Bekannt sind. Das Jahrbuch der Tonkunst von 
Wien und Prag versetzte ihn S. 128 unter die verdienten Tonkünstler Böhmens.“ 
530 I. NITSCH: Alma Redemptoris (autograf), CZ Pnm, sig. L C 215: „Di me Ignazio Nitsch Ao: 1779 die 
1 Decembris [Kučerovou rukou] Ex Mus: Joannis Kucžera.“ Týž: Duplex Alma Redemptoris (autograf), 
CZ Pnm L C 216: „Scritto da me Ignazio Nitsch Mp. [Konec partu Org] „Ao: 1787. die 5ta Decembris.“ ada 
part  psána Kučerovou rukou. 
531 CZ Pnm, sig. XIII D 94, XIII D 109. 
532 F. VOLKERT: Alma Redemptoris In Dis, CZ Pnm, sig. L B 304: „Ex Mus: Joannis Kucžera [škrtnuto], Pro 
Choro v. v. St. Elisabeth.“ Na konci zápisu jednotlivých part : „Il Fine A° 1790.“ 
533 J. N. VITÁSEK: Missa. In C Solemnis, CZ Ppmb, sig. L A 299, titul: „Ex Mus: Joannis Kucžera [škrtnuto], Pro 
Choro V. V. St. Elisabeth.“ Part Alto: „Dollansky Eduard zum [nečitelný text] gesunget I. 9. 1833 bey St. Galli:“ 
P. Kajetán Vogl: Missa in B, CZ Ppmb, sig. L A 347: Part Canto: „den 15. Juni 1834.“ Part Alto podepsán: 
„Marwan.“ 
534 Ocen ní za jednu hudebninu se pohybuje mezi 25 krejcary a 1 zlatým 30 krejcary. Systém ocen ní 
jednotlivých jednotek neodpovídá systematicky ani počtu stránek, form  a obsazení, ani hierarchii r zných 
autor . 
535 NA Alžb tinky, kn. 48. 
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František Xaver Labler, syn svobodného hospodá e Václava Lablera, se narodil 

v Unhošti 11. listopadu 1805, pok t n následujícího dne jako František Xaver Martin.536 Na 

koleji u piarist  v Praze učil hudbu a hru na smyčcové nástroje. Labler p sobil jako varhaník 

na k ru Nejsv t jší Trojice v Podskalí od roku 1834 po Jakubu Čabounovi537 a nejpozd ji 

roku 1835 u alžb tinek.538 Vedle toho p sobil v nedalekých Emauzích a minimáln  od roku 

1842 jako kapelník v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce.539 Dne 21. listopadu 1842 se 

v Týnském chrámu oženil s Annou, dcerou služebníka Michaela Christelbauera.540 Roku 1845 

se ucházel o místo kapelníka u sv. Víta, uvoln né po Robertu Führerovi, které však získal Jan 

Nepomuk Škroup. Labler získal o t i roky post editele k ru podskalského kostela, 

nezávislého na p vodním svatovojt šském kapelníkovi Janu Floriánovi Klugerovi. Stalo se 

tak provizorn  1. června 1848, oficiáln  až dekretem 26. srpna 1850. 

U alžb tinek dostával Labler za svoji službu zaplaceno n kolikrát do roka či za 

jednotlivé výkony. Za ízení hudby b hem bohoslužby obdržel jednorázov  částku 2 zlaté, 

výjimečn  1 zlatý, jindy dostával částku 5 zlatých kvartáln . V roce 1841 tak bylo na 

Lablerovo jméno vyplaceno celkem 15 zlatých, 8 zlatých v roce 1846, 20 zlatých 1847, 12 

zlatých 1848, 11 zlatých 1849, 10 zlatých 1850 a roku 1851 celkem 31 zlatých, včetn  

posmrtných výplat vdov  Ann . Částky však nemusí být úplné vzhledem k nejednotnosti 

účetních záznam  a v ad  p ípad  dostal Labler zaplaceno i v rámci obecného výdaje „für 

Musik“.541  

                                                 
536 SOA Praha, Matriky Unhošť 6, s. 28: „12. Nov. [1805] | [Nro. domu] 116 | [Gméno] Frantissek Xaver Mart. 
Bapt P. Wenc: Hatter Idem Capell. [pozd jší p ípis] Den 30. Juny 1839 Tauf(…) [nečitelné] (…) | [Otec] 
Waclaw Labler Miesstan | [Matka] Johanna Dleskowa po rodu | [Kmot i] Jan Dlesk Mlina  | Anna Wissinova 
Messtka | Kate ina Bilohlawkowa Mlina ka | Ignatz Kastarr Miestan.“ N mec 1944, s. 251. 
537 N mec 1944, s. 262. 
538 F. X. LABLER: Graduale pro Festo comune unius Martyris (autograf), CZ Ppmb, sig. L B 18: „Zum 
Namenstage der gest: J: Wenceslai, achtungsvoll gewidmet vom Franz Labler 1835 [M. Agnes] Wenerabl: St. 
Elisabeth:“  
539 N mec 1944, s. 262. 
540 AMP, Matrika Týn O6: „21ten Nov. [1842] | Labler Franz, Regenschori, in Skalka No: 156-II, ehel: Sohn des 
+ Wenzel Labler, Wirtschaftsbesitzer in Unhoscht, Rakow. Kreises in Böhmen No: … und dessen Ehrgattin 
Johanna, geb: Dlask aus Rothporitsch No: … [Katholisch, Unverehret, Altersjahre] 37 Anna Christlbauer, 
Tochter des Landrechts: gerichtdieners Michael Christlbauer No: 934-I, und dessen Ehrgattin Anna gebornen 
Schimák aus Tabor No. … [Katholisch, Unverehret, Altersjahre] 27 (12. 12. 1815) | [Beistand] Karl Wlcžek, 
Ansüss: Bürger u. Stadt Representant J: haber der Goldenen Civil Verdienst Medaille | Joseph Häusler, 
Magistratsrath den k. k. Hauptstadt Prag.“ 
541 NA Alžb tinky, kn. 48 (1840-1845), kn. 49 (1846-1850), kn. 50 (1851-1870). 
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Labler dostával zaplaceno i za kompozici či opisy hudebnin. Za hudbu nov  

zkomponovanou na Bílou sobotu roku 1847 vydal klášter 30. dubna 3 zlaté.542 Je 

pravd podobné, že skladatelem byl Labler, byť zde jeho jméno není výslovn  uvedeno. 

F. X. Labler zem el na choleru dne 15. listopadu 1851.543 Ješt  9. srpna dostal 

vyplaceno 9 zlatých, ale a 22. zá í již musel být nemocen, jelikož částka 7 zlatých byla 

vyplacena paní Lablerové.544 

Ann  Lablerové byl ponechán jako d chod chorregentský plat a s tím vázané 

požitky. V zádušních aktech proto bývá uvád na jako editelka k ru již od 16. zá í 1851, tedy 

ješt  za Lablerova života. Ú ad vykonával Z. Kolešovský a po n m K. Hlavsa. První z nich 

zárove  dohlížel na Lablerovy d ti coby poručník. Lablerová z stala chorregentkou do své 

smrti 9. července 1888 a po ní p ebral kapelnický post Václav Fiala, který zárove  vedl k r u 

Nejsv t jší Trojice ve Spálené ulici.545 Ješt  v roce 1924 vzpomíná na Annu Lablerovou 

anonymní autor ve svých pam tech na pražské kostelní k ry: 
 

Zvláštním, výjimečným zjevem byla pí. Lablerová, vdova po skladateli oblíbeného 
Requiem, jížto ve form  jakési pense od m sta sv en k r u sv. Trojice v Podskalí. Za 
chrámových produkcí zmoc ovalo se jí silné rozčilení a t ásávala se strachem, kdykoli se jí 
zdálo, že snad n který um lecký výkon se nepoda í. V dirigování zastával ji basista 
Rubricius, současn  zpívaje sv j part, dávaje pravicí takt a levé rám  své opíraje o berlu, 
neboť levou nohu m l kratší.546  

 

Ono oblíbené Requiem C dur se dochovalo i v klášterní sbírce.547 Vyšlo posmrtn  tiskem a 

výd lek šel ve prosp ch vdovy Anny Lablerové, která v té dob  již nebydlela v Podskalí, ale u 

Josefského nám stí v dom  čp. 1080.548 

Mezi hudebninami k ru se nachází i autografy jednoho z Lablerových syn , 

Ladislava Lablera. Jedná se o dvoje O slautaris hostia z roku 1867, které v noval tehdejší 

správkyni k ru M. Serafin . L. Labler, narozen 28. srpna 1843, studoval do roku 1865 na 

pražské varhanické škole549 a roku 1868 p sobil jako substitut svého n kdejšího poručníka Z. 

                                                 
542 Tamtéž, kn. 49: „30. April 1847 für Komponisten Musikalien zu Charsamstag | 3. [fl.]“ 
543 ČSHS I, s. 805. 
544 kn.50: (28. Juli 1851) „Herrn Labler 1f.“ (9. August 1851) „Herrn Labler 5f.“ (22. Sept 1851) „Frau Labler | 
7f.“ 
545 N mec 1944, s. 263. 
546 Církevní hudba v Praze v letech sedmdesátých minulého století, napsal X. Y. Cyril 50 (1924), s. 41. 
547 F. X. LABLER: Requiem in C dur, Anna Labler, Prag s.a. CZ Ppmb, sig. L A 353: „Zu beziehen um den Preis 
von 1f. C. M. bei der Wittwe des Auctors Anna Labler in Prag N-1080/II nahe dem Josefs-Platz dem Damenstift 
gegenüber.“ Party Jan Bayer ml.: „Die 3 Novembris est obitus fratris mei Francisci 5. 11. 1877.“ 
548 Dnes již neexistující d m čp. 1080 se nacházel na rohu Eliščiny t ídy (dnešní Revoluční) naproti Ústavu 
šlechtičen a Truhlá ské ulice, naproti dnešním Josefským kasárnám. 
549 Branberger 1911, s. 342. 
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Kolešovského v kostele sv. Št pána na Novém M st .550 Vedle toho ídil hudbu v kostele 

Nejsv. Trojice v Podskalí, vypomáhaje své matce Ann . Zem el mlád, 21. února 1870 na 

tuberkulózu.551 Jeho rukopis ve sbírce dokládá rodinnou vazbu na klášter ješt  adu let po 

smrti F. X. Lablera.  

 

Josef Čermák 

P sobení ho ovického rodáka Josefa Čermáka na k ru kostela P. Marie Bolestné 

b hem p ítomnosti hudebn  vzd laných sester Slavíkových v pražském klášte e, není jist  

pouhou shodou okolností.  

Josef, syn ho ovického ševce Mat je a Josefy Čermákových, se narodil 3. února 1794 

a téhož dne byl pok t n.552 Obdržel z ejm  základní vzd lání u Jana Pavla Slavíka na 

ho ovické farní škole. Od roku 1804 studoval v Praze gymnázium a pozd ji bohosloví. 

B hem svého života vydal adu písní na české texty a podle matriky úmrtí se živil též jako 

učitel hudby.553 

V roce 1851 začal p sobit na k ru P. Marie Bolestné po Františku Lablerovi. 

Literatura svorn  traduje, že Čermák p sobil u alžb tinek ješt  roku 1869, tedy dva roky po 

své smrti 3. června 1867.554 V klášterních účtech je jmenovit  uveden n kolikrát, a to 

19. b ezna 1854, dále pak 16. b ezna 1861 a naposledy 16. b ezna 1867. Pokaždé dostal 

vyplaceno po 2 zlatých za jednotlivý výkon.555 V hudební sbírce alžb tinek se jeho jméno 

neobjevuje ani jednou. Z ejm  jediným obhajitelným opisem bude opis Horákovy 

mše  roku 1864, v novaný sekretá ce M. Angele k jejím 60. narozeninám, podepsaný 

                                                 
550 N mec 1944, s. 261. 
551 AMP, Kostel Nejsv. Trojice v Podskalí sig. Z5, s. 58: „[Gestorben] 21ten [Feber 1870] | [Bagräbniß] 24ten 
[Feber 1870] | [Numero des Sterbe-Hauses] N. C. 423/2 | Labler Ladislaus Chor-Verweser bei Sct. Trinitas am 
Podskal geburtig aus Prag. – (Substituinten Chorregent.) | [Unverwblicht] 1 | [Jahr] 26 | [Beerdigung] Wolschan | 
[Krankheit und Todesart] Tuberculosis, Laut Baschau d. 22. Feber 1870 | Ant. Fanta, Pfarrer | Ant. Fanta, 
Pfarrer.“  
552 SOA Praha, Matrika Ho ovice 4, s. 270. 
553 AMP, Matriky Nové M sto, sv. Št pán Z8a, s. 371: „[Tag des Sterbens] Juni 3ten Morgens 4 Uhr [1867] | 
[Beerdigung] 5ten [Priester] P. Joan Pawl  Caplan [Verstorbene] Josef Čermák. Musiklehrer geb. aus Prag [!] | 
[Nro. des Sterbehauses] 660/2. | [Alter] 73. | [Ort der Beerdigung] Wyssehrad | [Todesart] Schlagfluß. C. T. Z. 4. 
Juni a. c. | [Anmerkung] Provid. cum omn. sac. 31. Maji a. c. P. Novotný Cap. 17 fl.“ 
554 Emanuel MELIŠ: Průvodce hudební II, Praha 1869. N mec, s. 254: „Josef Čermák (nar. 3. III. 1794 
v Ho ovicích) od r. 1851 [u alžb tinek na Slupi], ješt  v r. 1869 tu ídil chrámovou hudbu (viz: Mendel-Lex: 
3.II.1794; Pazdírek II, s. 163).“ ČSHS I, s. 188. ČHS.  
555 NA Alžb tinky, kn. 50: (19. März 1854) „Herrn Čermak Angebund 2. [fl.]“ (16. März 1861): „Herr Czermak 
2. fl.“ (16. März 1867): „Herr Czermak | 2. [fl.]“ 
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monogramem J. C.556 Soud  dle výdaj  na hudbu v účetních záznamech, v tší produkce na 

k ru kostela v Čermákov  dob  provád l pouze soubor hudebnic (viz výše), zatímco ostatní 

výdaje za hudbu na v tší svátky se, až na výjimky, omezují na jednorázové platby po 2 

zlatých. 

 

František Bausek  

P íkladem hudebníka, který byl s alžb tinkami v kontaktu, ale zárove  m l stálou 

pracovní pozici mimo úzký okruh institucí kolem novom stského kláštera, byl František 

Bausek. Dosavadní literatura zatím tuto osobnost zcela opomíjela.557  

František Bausek byl p vodn  varhaníkem, pozd ji editelem k ru v kostele sv. Jiljí na 

Starém M st . Podle matrik se stal regenschorim kolem roku 1829. Ješt  p i k tu Bauskova 

syna Josefa Antonína Františka, narozeného 15. b ezna 1828, bydlel v dom  č. 211, uveden 

jako „Franz Bausek, Organist bey S. Egid.“ Manželka Terezie byla dcerou pražského zlatníka 

Johanna Pertlíka z Želib e.558 Za kmotra dít te p išel varhaná  Josef Gartner, cen ný stavitel 

varhan.559 

Následujícího roku, dne 30. srpna 1828, byla k t na Bauskova dcera Rosa Catharina. 

Zde je již Bausek uveden jako regenschori z domu č. 276.560 Kmotrou dít te je uvedena 

„mlyná ova dcera“ Kate ina Strobachová.561 Strobachová byla nastávající manželkou druhého 

                                                 
556 V. E. HORÁK: 8te Messe, CZ Pnm L B 399: „… Wenc: Em. Horák und der geistlichen Jungfrau Maria Angela 
Secretärin des ehrwürdigen Stifts und Convents ad Sct: Elisabeth zum Andenken Ihres 60ten lebens: jahres um 
23 August 1864 gewidmet von J: C:“ 
557 Jméno František Bausek se nenachází v žádné soupisové práci pojednávající osobnosti Prahy mezi roky 1800 
až 1850: Dlabač 1815. N mec 1944 (ve vztahu ke kostelu sv. Jiljí zcela chybí údaje pro období 1750 až 1850). 
ČSHS I, II (Dodatky). ČHS (2017). RISM (2017). 
558 AMP, Matriky Praha – Staré M sto, sv. Jiljí, sig. N11, s. 182: „Franz Bausek Organist bey S. Egid | Theresia 
T. des Johann Pertlik von Želib e prager bürgl. Goldarbeiter und der Mutter Katharina geboren Brunner ita esse | 
testor | Joseph Gartner bürgl. Orgelbauer | Anton Thum bürgl. Schumachermeister | Maria Lederer bürgl. 
Wollenwaarenfabrikanten Ermahle. | Augustinus Sebitschca Curatus.“ 
559 Josef III. Gartner (Tachov 30. 8. 1796 - Praha 30. 5. 1863), soupis d l a životopisné údaje viz online 
http://www.varhany.net. 
560 AMP Praha, Matriky, Praha – Staré M sto, sv. Jiljí, sig. N11: „30ten geb. und get. [Nro.] 276 | Rosa 
Catharina | (…) | Franz Bausek Regens Chori bey Sct Egid | Theresia, T. des Johann Pertlik von Želib e prager 
bürgerl. Goldmarbeiter und der Katharina gebornen Brunner. | [kmot i] Katharina Strobach | Müllerstochter | 
Aloys Gelen k. k. Gubernial Archivs: Beamt. | Karl Strakatý k. Böhm. ständ. Theatersänger.“ 
561 Osoba téhož p íjmení byla majitelkou rukopisu Brixiho Litanií, který se nachází v hudební sbírce alžb tinek. 
F. X. BRIXI: Lytaniae lauretanae Brevis, CZ Pnm, sig. L B 283: „Del: Sigl: + Brixy Ex Libris | Ther[es]iae 
Strobachin.“ 
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kmotra, Karla Strakatého (1804-1868), který od roku 1826 účinkoval jako p vec a činoherní 

herec Stavovského divadla.562 

T etím kmotrem byl známý český skladatel a hudebník Alois Jelen (1801-1857), zde 

uvedený jako ú edník archivu zemského gubernia, kterým se stal roku 1824.563  

Výše uvedení K. Strakatý a A. Jelen studovali na pražské univerzit  a oba též 

účinkovali jako hudebníci v Týnském chrámu na Starém M st . K ty Bauskových d tí, které 

zúčastn né dovedly ke svatojilským matrikám, vypovídají o jejich bližších vztazích, ať už šlo 

o vztahy pracovní, kolegiální či p átelské. Možná i cestou t chto kontakt  se k alžb tinkám 

dostalo Offertorium in Epiphania Domini od Vinzenze Maschka, které roku 1828 opsal 

týnský regenschori Jan Štika.564 Hudebnina obsahuje na vnit ní stran  obálky záznamy o 

provedení, včetn  výkonu Strakatého v roce 1831: 

 

„Tein 13. 1. 1828 Infra 8tava Epiphaniae ist herrlich und auch so gegangen, wo der 
Neumann | demuthlich zum erstemahle die Sopranstimme vortreflich sang, der sein Stimme 
| ist reich der Neige. | 6. 1. 1829 Von Demoiselle Kral und Dener herrlich vergetragen 
werden. | 1830 6. 1. Karl Tis: und H: Strakaty sehr gut vorg: 9. 1. 1831“.565 

 

Sám Bausek byl v osobním kontaktu s ádem alžb tinek a d íve, než zem el roku 1850,566 

dedikoval alžb tinkám adu svých opis  a autograf , mezi nimi Salve Regina, Graduale a 

n kolik zpracování O salutaris hostia.567 Není vyloučeno, že hudebnina od Týna se 

k alžb tinkám dostala též skrze Bauska. Dosavadní nabyté informace zasazují Františka 

Bauska do širšího kontextu kulturní společnosti své doby a stejn  tak poukazují na dosavadní 

bílá místa ve výzkumu hudební Prahy 1. poloviny 19. století.  

 

                                                 
562 Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha 2006, s. 522–525. 
563 ČSHS I, s. 584-585. 
564 Dlabač III, s. 213. N mec, s. 254, 257, 261. ČSHS II, s. 739.  
565 V. MASCHEK: Offertorium in Epiphania Domini, CZ Ppmb L B 218: [titulní strana] „Štika J. 1828 Tein.“ 
[p eškrtnuto] „Authore Štika“ [M. Agnes] „V. V. St. Elisabeth. Die blasendisten dürften immer erinnert werden, 
das Accomp: p schwach als möglich verzutragen.“ 
566 AMP, Matriky, Praha – Staré M sto, sv. Jiljí, Indexy: „[1850] Franz Bausek, s. 258“. „[1843] Wenzl Bausek, 
s. 92“. „[1830] Rosa Bausek, s. 312“. 
567 F. BAUSEK: Salve Regina, CZ Pnm, sig. L B 433: „Compos. et. dedic. Venerabilibus Virginibus Ord. Stae. 
Elisabethae a francisco ser. Bausek, Chori Director ad Stm Aegidium.“ Týž: Graduale (autograf), CZ Ppmb, sig. 
L B 199: [tužkou na tit. str.] „zum Abschriebend aus die Blasend Instrumentl.“ Týž: Hymnus (autograf), CZ 
Pnm, sig. L C 313: „Compos. et dedic. Venerabilibus Virginibus Ord. St. Elisabethae Neopragae a Franciscus 
Bausek. Chori Directore ecclesiae ad Sct. Aegidium Pragae Veteris.“ Týž: II O slautaris (autograf), CZ Pnm, 
sig. L C 171: „Compos. et dedic. Venerabilibus Virginibus Ord. Stae Elisabethae Neopragae a A Francisco 
Bausek Chori directore ecclesiae ad Aegidium Pragae veteris.“ 
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Josef Jan Nejedlý 

Hudební fond alžb tinek obsahuje p ibližn  dvacet hudebnin datovaných mezi roky 

1829 až 1861, nesoucí jméno Josefa Nejedlého, nebo opisy odpovídající Nejedlého 

rukopisu.568 Jedná se pravd podobn  o Josefa Jana Nejedlého, který byl podle V. N mce 

editelem k ru u Nejsv t jší Trojice ve Spálené ulici na Novém M st  v roce 1847. Nejedlý 

p sobil též mezi lety 1822 a 1832 v kostele Nejsv t jší Trojice v Podskalí a u sv. Vojt cha 

v Jirchá ích v roce 1832. Od roku 1833 je veden jako substitut u Nejsv t jší Trojice ve 

Spálené ulici, kde p sobil až do své smrti 18. zá í 1861.569 Na jedné stran  nemáme žádné 

zprávy, že by Nejedlý u alžb tinek p sobil, na stran  druhé pat í Nejedlého p sobišt  do 

hudebního teritoria, ve kterém se konvent alžb tinek nacházel. I kdyby Nejedlý u alžb tinek 

nebýval p sobil, dává smysl, že si n které hudebniny z jeho poz stalosti našly cestu i na k r 

P. Marie Bolestné. 

 
 

                                                 
568 P esný počet hudebnin této provenience bude možný p i hlubší analýze n kterých v současnosti 
nep ístupných rukopis , uložených v klášte e alžb tinek.  
569 N mec 1944, s. 263, 266. 
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6. Nástin hudebního provozu 1860 - 1930 

Byly-li d jiny kláštera alžb tinek od jeho počátku et zcem výstavby a modernizace 

nemocniční péče, st ídanými dopady válečných konflikt , finančními t žkostmi a aktivitami 

na sbírání prost edk  ve prosp ch konventu, pak ani období 1850 až 1940 nebylo výjimkou. 

Klášterní budovy, zahrada a zejména nemocnice prod laly adu stavebních úprav.  Vzhledem 

k vzr stajícímu počtu pacient  bylo roku 1854 p istoupeno k postavení nové nemocniční 

budovy vedle kláštera. Klášter se za p edstavené matky M. Bernardiny (1855 až 1879) 

zadlužil nejen následkem výstavby, ale i vinou škod prod laných b hem pruských válek. 

Tento dluh byl postupn  splácen za její nástupkyn  M. Emanuely (1879 až 1888). K podpo e 

alžb tinek pravideln  vybízela v ordinariátním listu i arcibiskupská konzisto .570 B hem 

období p edstavené M. Ignacie (1888 až 1912) byly v „p vodní p ísnost“ uvedeny klášterní 

život, liturgie a klauzura, uvoln né reformami Josefa II. Architektonický vývoj obohatila roku 

1895 nová umrlčí komora v novorenesančním slohu, kaple P. Marie Lurdské z roku 1903 či 

nemocniční koupelna a vodovod pro veškeré budovy. Za M. V nceslavy (1912 až 1918) byla 

v konventu zavedena elekt ina. Nemocnice byla nákladn  p estav na v letech 1930 až 1938 a 

pat ila k nejmodern jším nemocničním za ízením v Čechách své doby.571 J. Ekert se roku 

1884 dotýká liturgického provozu kláštera:  

 

Klášter jejich jest vedle jiných podobných ústav  jasným majákem, na n mž sv tlo účinné 

katolické lásky plápolá uprost ed nyn jšího chladného sv ta. (…) Svatyn  tato jest p kn  

obnovena. Bývají tu každodenn  dv  mše slouženy, v ned lích a o svátcích ve 3 hod. požehnání 

s hudbou, a o pouti sv. Alžb ty ráno n mecké kázání a zpívaná mše sv., a odpoledne kázání 

české s požehnáním.572 

 

Hudební provoz na k ru P. Marie Bolestné byl stále organizován ádovými 

správkyn mi k ru, zodpov dnými za hudební doprovod liturgie a udržování hudebního fondu. 

Praktická hudební praxe byla sv ena do rukou sv tských kapelník . Na k ru též účinkovala 

Cyrilská jednota. Zejména „Farní jednota cyrilská na královském Vyšehrad “ vypomáhala 

nez ídka na k ru o v tších svátcích, jindy „Cyrilská jednota družinská u sv. Ignáce“ p isp la 

                                                 
570 Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis - Ordinariátní list Pražské arcidiecese vych. od r. 1830. 
571 Ekert II, s. 233. Lenz-Post ihač 1922, s. 14-15. Šámal 1941, s. 7.  
572 Ekert II, s. 236. 
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alžb tinkám na provoz nemocnice z vybraného vstupného spolkových koncert .573 

Z ostatních sbor  Cyrilské jednoty hrály u alžb tinek nap . „Jednota Cyrilská v Praze XIII – 

Strašnicích“.574 O činnosti Cyrilské jednoty máme zprávy zejména v časopise Cyril z druhé 

dekády 20. století.  

Vyšehradská Jednota cyrilská účinkovala u alžb tinek na svátek sv. Alžb ty 

(19. listopadu) p i poutní mši v 10 hodin dopoledne roku 1917.  Byla provedena Missa de 

Beata op. 85 od Josefa Kličky, Diffusa est Josefa Solna e, Biblická píseň op. 99, č. 5 (Bože, 

Bože, píse  novou) Antonína Dvo áka a Pange lingua op. 61 Maxe Regera. Choráln  zazn ly 

části Introitus, Graduale a Communio.575 Podobn , byť stručn ji, p ináší zprávu o stejném 

svátku Cyril v roce 1925.576 

Táž Jednota zde hrála i o Vánocích. Dne 25. prosince 1918 p i mši v 8. hodin ráno 

provedla Mši ke cti Sv. Jana K titele od Karla Doušy, Pastorellu od F. X. Brixiho a chorální 

Pange lingua.577 Roku 1920 m la na programu vánoční koledy.578 

V roce 1923 účinkoval u alžb tinek tentýž soubor 20. února, poté 21. kv tna p i mši za 

p ítomnosti papežského nuncia Clementa Micary a 25. kv tna zpíval slavnostní Te Deum.579 

Repertoár vyšehradské Jednoty, zpívaný b hem roku na k ru P. Marie Bolestné, je též patrný 

z výročních či pravidelných zpráv Cyrila.580 

                                                 
573 František STEJSKAL: Arcid. Jed. Cyril. v Praze, Cyril 46 (1920), č. 1, s. 12: „Jednota zpívala každou ned li a 
svátek p i mši sv. o 7. hod. ranní a o 11. hod. dopol. Mimo to zpívalo se v dob  adventní každodenn  roráte, na 
májových pobožnostech a odpol. devítníkových pobožnostech. (…) Též vypomáhá zp vem o v tších svátcích v 
klášte e Alžb tinek na Slupi.“ (…) „Cyrillská jednota družinská u sv. Ignáce v Praze konala v poslední dob  
samostatné dva koncerty (…) Druhý koncert konal se v kostele u sv. Ignáce, a p edneseny byly p i n m dva 
cykly koled od Suchého (novinka) a od Steckra. Mimo to zpívány byly koledy od Hausmanna, Sládka, Lexy, 
Novotného a Lidmily. Dobrovolné p ísp vky p i konc. vybrané odevzdány byly nemoc. Alžb tinek.“ 
574 Jednota Cyrilská v Praze XIII. – Strašnicích, Cyril 56 (1930), č. 3-4, s. 27: „Sbor zpíval jednou v chrámu 
Pán  P. Marie na Slupi a u sv. Apoliná e.“ 
575 Týž: Činnost Farní Jednoty Cyrillské na Král. Vyšehradě, Cyril 43 (1917), č. 10, s. 166. 
576 Činnost Cyrilská, Cyril 51 (1925), č. 5-6, s. 47: „19. listopadu zpíváno p i poutní slavnosti v klášte e 
Alžb tinek na Slupi.“ 
577 Týž: Činnost Farní Jednoty Cyrillské na Král. Vyšehradě, Cyril 44 (1918), č. 2, s. 28. 
578 Týž: Arcid. Jed. Cyril. v Praze, Cyril 46 (1920), č. 2-3, s. 32: „Jednota zpívala mimo to p i Devítníku v 
advent , p i Pobožnosti k Bož. Srdci Pán , o vánocích zpívala koledy v klášt. chrámu u Alžb tinek na Slupi.“ 
579 Farní Jednota Cyrilská na Král. Vyšehradě, Cyril 49 (1923), č. 6-7, s. 61: „Jednota zpívala pravideln  každou 
ned li a svátek p i mši sv. o 7. hod. ranní a o 11. hod. dopol. V dob  adventní zpívala každodenn  p i rorátní mši 
svaté staročeské roráty. Mimo to jevila se její činnost následovn : (…) 20. února [1923] v klášte e Alžb tinek na 
Slupi.“ (…) „21. [kv tna 1923] p i mši sv. v klášte e Alžb tinek na Slupi za p ítomnosti pap. nuncia Micary, 25. 
v tomtéž klášte e slavné Te Deum.“ (…) „v m síci červnu: 15. zpíváno p i pr vodu Božího T la, 18. rovn ž p i 
pr vodu v klášte e Alžb tinek na Slupi, (…)“ 
580 Fr. HOLÝ: Činnost Farní Jednoty Cyrilské na Vyšehradě, Cyril 54 (1928), č. 1-2, s. 13: „ (…) v únoru: 6. 
zpíváno v klášte e Alžb tinek na Slupi p i zakončení Výstavu Nejsv. Svátosti; (…) Z četných skladeb 
nacvičených a provedených byly mše: K. Douša: In hon. Scti Joan. Bapt., O. Horník: Missa in C-dur, Sychra: 
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. . Řádové hudebnice 

V období mezi lety 1860 až 1930 vystupují do pop edí dv  ádové hudebnice. Shodou 

okolností šlo o editelky k ru totožného ádového jména, což p i prvním setkání s prameny 

pon kud zkresluje pohled na situaci. 

Sestra M. Serafina roz. Tovarová  (též Towar, Towara) se narodila v Praze 25. února 

1822 a ádové roucho oblékla 15. února 1841.581 Funkci správkyn  k ru mohla p evzít 

nejd íve po smrti M. Agnes v roce 1855, nejpozd ji však p sobila ve funkci „Chorprefektin“ 

roku 1867, jak vyplývá z dedikace autografu skladby Ladislava Lablera O salutaris hostia.582  

Též kapelnici dedikoval své autografy i m stský kapelník Johann E. Christoph. Jedná 

se o dva hymny Ave Maris stella a O salutaris hostia 583 spolu s Litaniemi G dur.584 Všechny 

Christophovy rukopisy ve sbírce jsou nedatované.585  Na dedikaci litanií je za jménem 

M. Serafiny dvakrát podtržený p ípis „Tovara“, psaný charakteristickým rukopisem 

dedikantčiny jmenovkyn  a následovnice, M. Serafiny Ho ejšové. Kdy p esn  M. Serafina 

Tovarová zem ela, zatím nevíme, muselo tomu být ale ješt  p ed vstupem M. Serafiny 

Ho ejšové do kláštera, jelikož nebylo častým jevem, aby v komunit  neslo stejné eholní 

jméno více sester. 

M. Serafina Ho ejšová vykonala profesi 24. listopadu 1895 a k tomuto datu obdržela 

darem slavnostní offertorium od Jana Nepomuka Bayera mladšího, jako upomínku na svého 
                                                                                                                                                         

Missa pastoralis, Gruber: Missa pastor. pro žen. sbor. s pr v., íhovský: Missa brevis op. 32, Te Deum 
íhovský české, ženský trojhlas, Douša smíš. Pange lingua: J. Foerster, M. Reger, Hochreiter (4), Stecker (2), 

Vrutický, Solna  (2), chorál. Litanie íhovský, Boháč. Duchovní zp vy a písn : íhovský Školní mše I, II, 
Zp vy k Bož. Srdci Pán , Postní, 10 zp v  Mariánských, k sv. Janu, Dvo ák: Biblické písn , Hymnus, Largo, 
Tregler: Duchovní zp vy, Novotný: K Bož. Srdci Pán , k P. Marii, Bohemia sancta, Sychra: Postní atd., Cmíral, 
F. Sládek, Sychra. Svatební: J. B. Foerster, Händl, Malát, F. Sládek: Koledy: staročeské, slovenské (Solna ) 
jihoslov., polské, Blatný, Musil, Sládek, Solna , Zelinka, Brixi, Seeling, Hruška, Stecker, Mladý, Sychra. Z 
v tších d l provedeno: íhovský: Velkopáteční kantáta pro smíš. sbor, soli a varhany. K ížová cesta pro žen. 
sbor, soli a varhany. Pergolesi Stabat mater, pro žen. sbor, soli a varhany. Písn  zpívány dle Českého kancionálu, 
jenž nastudován celý. Roráty podle vydání Orlova a podle Rukopisu Strahovského od J. Táborského.“ 
581 Schaffner 1845, Beilage I: „M. Seraphina, (Anna Towar), geb. in Prag den 25. Feber 1822, eingekl. den 15. 
Feber 1841.“ 
582 Ladislav LABLER: O salutaris hostia (autograf), CZ Pnm L C 41: „Der hochwürdigen Jungfrau Seraphine, 
Chorprefektin im Kloster der h. Elisabeth in Prag gewidmet 1867.“ 
583 Johann E. CHRISTOPH: 2 Hymni (autograf), CZ Ppmb, sig. L A 16. 
584 Týž: Litanei in G, CZ Ppmb, sig. L A 17: „componiert und der hochverehrten Chorregentin Schwester 
Serafine [rukou M. Serafiny Ho ejšové] Tovara achtungsvoll gewidmet von Christoph Joh. op. 12.“ 
585 Od J. E. Christopha se ve sbírce nachází ješt  jeden autograf, v tomto p ípad  partitura slavnostní mše B dur 
pro svátek sv. Alžb ty, dedikovaná matce p edstavené M. Emanuele Reichlové. Johann E. Christoph: Elisabeth 

Festmesse in B Dur, CZ Pnm, sig. L B 365: „Elisabeth Festmesse in B Dur für 4 Singstimmen und großes 
Orchester componirt und der hochwürdiger Oberin des Elisabethiner-Klostern Emanuela Reichl in liefster 
Ehrfurcht gewidmet von J. E. Christoph: Stadtkapelm: Op. 52.“ 
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otce.586 Z následujícího roku pochází i v nování autografu hudebniny Cyrila Junka.587 To 

nasv dčuje, že M. Serafina Ho ejšová se v novala hudb  již od svého nástupu do kláštera a 

funkce správkyn  k ru se ujala záhy. 

M. Serafina sepsala incipitový katalog sbírky, který obsahuje nejmladší datované 

hudebniny z roku 1896 až 1897 (p íloha obr. 21). Zdá se tedy, že se M. Serafina stala 

správkyní k ru již brzy po své profesi a vyhotovila soupis hudebnin ve stavu, v jakém sbírku 

p evzala. Po tomto období již nikdo katalog nedopl oval. Titul katalogu není psán její rukou, 

prozrazuje však, že M. Serafina byla krom  editelky k ru též lékárnicí.588 S katalogem 

pracoval pozd ji E. Trolda, který k n mu napsal vysv tlivky identity starších skladatel  ve 

sbírce.589 Zápis je z roku 1928 a je opat en v nováním M. Serafin , správkyni k ru. Tento rok 

je tak prozatím posledním letopočtem, který nám datuje hudební post členky ádu alžb tinek 

v pražském klášte e.  

M. Serafina procházela zevrubn  repertoár fondu a zanechala na titulních stranách své 

poznámky k recepci d l, možnostem provád ní či r zným aspekt m interpretace. 

Poznamenala si na titulní strany, kde byl notový materiál nekompletní.590 Skladby, které se 

pro provedení jevily jako náročné, označila varovnými p ípisy jako „samé 32cítky“ na partu 

„Organo Concerto“ v opisu anonymní mše D dur,591 nebo „Velice choulostivá“ v p ípad  

Mozartovy mše Es dur.592 Do zápisu Traettovy koloraturní árie p ipojila komentá  „na to 

nejsou dnes p vcí!“.593 V ad  p ípad  se dotýká poctivého nacvičení repertoáru, jako 

v p ípad  Mozartových mší C dur (KV deest):594 „Musí zp vy ádn  býti proštudovány“ 595 a 

                                                 
586 J. N. BAYER: Offertorii Solemnis, CZ Pnm, sig. L B 413: „Komponováno A. D. 1845. V den sv. professi 
ctihodné sestry M. Seraphiny Ho ejšovy k úpomínce na svého otce Jana Nep. Bayera, jub. editele kúru na 
Vyšehrad , odevzdává z piety D Jan Bayer. Na Král. Vyšehrad  24. XI. 95.“ [Na konci hudebního zápisu 
partitury] „Omnia ad maiorem Dei Gloriam. Joannes Bayer 1. 4. 1846.“ 
587 Cyril JUNEK: Ave Maria (autograf), CZ Pnm, sig. L B 244: „V nováno Velebnosti Panny Serafiny.“ [Konec 
hud. zápisu] „19.2.1896.“ 
588 Explicit Catalogus operum musicaliorum, quae in archivo ecclesiae B.M.V. Dolorosae Pragae II Na Slupi 

asservatur. Hunc catalogum maxima cum diligentia conscripsit Venerabilis Soror Virgo M. Seraphina, ordinis 

Stac. Elisabethae, Apothecaria, Regnatrix chori etc. quam ob causam summas gratias a nobis et a posteritata 

accipiat. Uloženo na k ru kostela P. Marie Sn žné. 
589 Seznam skladatelů zastoupených ve sbírce hudebnin Kostela Panny Marie Bolestné ádu sv. Ažběty 

v Praze II „Na Slupi“. Zhotovil a Ctihodné Sest e Panně M. Serafině, správkyni kůru, věnuje E. Trolda. V Praze, 

v dubnu 1928. Vloženo do Explicit Catalogus operum musicaliorum, viz p edchozí poznámka. 
590 K. Kreutzer: Mše do F, CZ Ppmb, sig. L A 365: [M. Serafina tužkou:] „Schází Prim a Secund. housle!“ 
591 Anonym: Missa Brevis et Solemnes in D, CZ Ppmb, sig. L A 246. 
592 W. A. MOZART: Missa Sol. in Es, CZ Ppmb, sig. L B 209. 
593 T. TRAETTA: Aria. De Beatissimae Virgine Maria, CZ Pnm, sig. L C 205. 
594 Srov. CZ Pnm, Strahov, sig. XLVI B 325 (RISM ID no.: 550032787).  
595 W. A. MOZART: Missa in C, CZ Ppmb, sig. L B 212. 
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B dur (KV deest): „Krásná, ale p vci musí býti pevní.“596 Zejména Mozartova díla se t šila u 

M. Serafiny pozornosti a zalíbení.597 

M. Serafina zv čnila okolnosti provedení n kterých skladeb. Dne 9. srpna 1915 se 

provozovalo Vitáskovo Requiem Es dur za zesnulou sestru M. Michaelu, a to z rukopisu 

poz stalosti rodiny Studničk .598 V kostele bylo také často hráno oblíbené Ave Maria od 

Ch. Gounoda mezi lety 1906 až 1935. Dne 19. listopadu 1907 zpívala Amálie Bobková a o 

rok pozd ji R žena Maturová v doprovodu paní Schulzové na harfu, 25. b ezna 1911 zpívala 

E. Brdičková a 24. listopadu 1935 J. Dinesenová.599  

 . . Světští hudebníci 
Jan Nepomuk Bayer, otec a syn 

Jan Nepomuk Bayer starší se narodil 8. b ezna 1816 v rodin  vyšehradského 

hodiná e Franze Bayera.600 Mezi léty 1837 až 1838 studoval pražskou Varhanickou školu601 a 

od roku 1860 až do své smrti vykonával post editele k ru u sv. Petra a Pavla na Vyšehrad , 

kde již v roce 1845 p sobil jako choralista.602 Podle V. N mce p sobil u alžb tinek nejpozd ji 

od roku 1888.603 Ve sbírce alžb tinek je nejstarší jím datovaná hudebnina z roku 1845.604 

Zem el sešlostí v kem 19. kv tna 1894 ve v ku 78 let, zaopat en benediktinem P. Prokopem 

z Emauz a pochován 22. kv tna na vyšehradském h bitov .605 

Jeho syn Jan Nepomuk Bayer mladší se narodil jako jeden z dvojčat spolu s bratrem 

Josefem 15. ledna 1845 a pok t ni byli následujícího dne. Jan pokračoval jako varhaník na 

                                                 
596 Týž: Missa in B, CZ Ppmb, sig. L B 213. 
597 Týž: Missa in C, CZ Ppmb, sig. L B 211: [tit. zelen  M. Serafina] „Krásná.“ 
598 J. N. VITÁSEK: Requiem in Es, CZ Ppmb, sig. L B 111: „Franz L: Studnička [p elepený, vystužený roh, na 
n m napsáno:] + 21/2 1864. a též provozovaný za n ho.“ [M. Serafina na tit.] „Posledn  za ses. Michaelu 9. 
VIII. 1915.“ [part vla, tužkou:] „Nejedlý 1911.“ 
599 Charles GOUNOD: Ave Maria, Schott u. Sohne in Mainz, no. 15888, s.a., CZ Pnm, sig. L B 239: [M. Serafina] 
„Provozováno: 1) 9.9 1906 MS 2) A Bobk. 19.11 1907. 3) MS 13.9 1908 4) R. Matur. 1908 19.11 s harfou 5) E 
Brdič. 25.3 1911 6) J. Dinesenová 24.XI. 1935.“ [Part zp vu] „19.XI 1907 Amal. Bobková 19.XI.1908. R ž. 
Maturová. (s harfou pí. Schulzová hrála).“ 
600 AMP, Matriky Vyšehrad, sig. N7, s. 13. 
601 Branberger 1911, s. 241. 
602 AMP, Matriky Vyšehrad, sig. N8, s. 113. N mec 1944, 260. ČSHS I, s. 67.  
603 N mec 1944, 254. 
604 ANONYM: Offertorium, CZ Pnm, sig. L B 265. 
605 AMP, Matriky Vyšehrad, sig. Z7, s. 65-66. 
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Vyšehrad  a taktéž byl v kontaktu s pražskými alžb tinkami. Nejstarší datovaný part u 

alžb tinek, psaný rukou J. N. Bayera mladšího, nese datum 1868.606 

Opisy otce i syna Bayer  tvo í v hudebním fondu alžb tinek samostatný celek o 105 

jednotkách v časovém ohraničení lety 1845 až 1896. V tšina hudebnin obsahuje datované 

party, ve v tšin  p ípad  jsou party jedné hudebniny opsané v r zných letech a nez ídka od 

obou Bayer . Lze se domnívat, že Jan Bayer mladší daroval klášteru adu hudebnin v období 

okolo roku 1895, kdy na k r nastoupila M. Serafina Ho ejšová a hudebniny z tohoto 

dvougeneračního souboru sloužily hudebním produkcím jak u alžb tinek, tak na Vyšehrad . 

Podpisy a p ípisy interpret  na hudebninách nesou jména: A. Flunk, V. He man, 

Kalaš, Josef Karbulka, Josef Knot, Kočovský, František Krupička, Kyrášek, Novotný, Nový, 

Josef Sklená , Rudolf Srše , Stan k, Josef Olivák, Vachek, V. Vodrážka a další. Jedná se 

zejména o altisty a sopranisty, výjimečn  instrumentalisty (Kabousek – viola).607 Zdali se tato 

jména váží k hudební kultu e Vyšehradu, alžb tinek či jinému místu, musí prokázat další 

výzkum. 

 

Dárci hudebnin a hudební dobrodinci 

ada dedikací na jednotlivých hudebninách sv dčí o počtu kontakt , které s k rem u 

alžb tinek m li pražští (pop . i mimopražští) hudebníci. Dary klášteru, správkyni k ru nebo 

matce p edstavené, dokumentují jednotlivé opisy a autografy, drobné soubory hudebnin či 

dokonce celé sbírky hudebnin. 

Jedním z dárc  byl eho  Buchal. Ten v noval alžb tinkám adu vlastních aranží a 

úprav duchovních skladeb.608 Jak poznamenáno na autografu Buchalovy písn  Vánoční, 

skladby byly dedikovány mezi lety 1870 a 1890. Na obal téhož rukopisu byl použit školní 

p íklad technického kreslení, a proto lze soudit, že Buchal byl zam stnáním pedagog.609 

                                                 
606 ANONYM: Te Deum Laudamus, CZ Ppmb, sig. L A 340. 
607 CZ Ppmb, sig. L A 185, L A 197, L A 367-370, L B 42, L B 107; CZ Pnm, sig. L B 379, L C 18. 
608 R. FÜHRER: Offertorium, CZ Pnm, sig. L C 75. A. HELLER: Offertorium, CZ Pnm, sig. L C 121: „Pro k r 
d stojných Alžb tinek v Praze upravil eho  Buchal.“ F. X. LABLER: Graduale, CZ- Ppmb, sig. L B 185: [M. 
Serafina:] „Transposice.“ J. PREINDL: Ave Maria, CZ- Ppmb, sig. L B 184. L. SELBERK: Requiem, CZ Ppmb, sig. 
L A 349: „pro k r d stojných Alžb tinek upravil . Buchal.“ V. J. Veit: Graduale pro Alt a Cello Solo, CZ Pnm, 
sig. L C 120: „upravil . Buchal.“ Č. VINA : Graduale a Salve Regina, CZ Pnm, sig. L C 125: „Pro k r 
d stojných Alžb tinek upravil . Buchal.“ 
609 . BUCHAL: Vánoční, CZ Pnm L B 363: „Pro k r d stojných Alžb tinek v Praze upravil . Buchal.“ [M. 
Serafina Ho ejšová] „v nováno roku 1870-90.“ Zatím se o eho ovi Buchalovi nepoda ilo zjistit nic bližšího. 
Snad je sp ízn n s Jenem Buchalem, o kterém se zmi uje anonymní vzpomínka Církevní hudba v Praze v letech 
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Úpravy či opisy chrámového repertoáru osoby téhož jména se nacházejí i v jiných fondech, 

jako nap . Horníkov  poz stalosti.610 V daném p ípad  šlo o . Buchala, editele k ru 

v Nepomuku a prozatím nelze pop ít, že se nejednalo o tutéž osobu.611 

Mezi další hudební dary klášteru pat í autografy Josefa Chmelíčka,612 V. Papeše,613 

m stského kapelníka Johanna E. Christopha, který krom  dvou kompozic, darovaných 

M. Serafín  Tovarové (viz výše), v noval i slavnostní mši na svátek sv. Alžb ty matce 

M. Emanuele Reichlové, která byla p edstavenou kláštera v letech 1879 až 1888.614 V roce 

1922 zkomponoval Vojtěch íhovský mši op. 81 na počest P. Marie Lurdské. Mše byla 

vydána roku 1923 a též v nována pražským alžb tinkám, jak uvedeno na titulu vydání.615 

 Mezi dobrodinci kláštera se objevuje mimo jiné hudebník a člen kapucínského 

ádu Barnabáš Weiss. Byť u alžb tinek nemáme zatím žádných zpráv o jeho hudební 

činnosti, máme doklady o betlémských jesličkách, které Weiss pro konvent v letech 1855 až 

1863 po ídil a není tedy vyloučeno, že tento milovník hudby mohl jakkoliv p isp t i do 

místního hudebního života.616  

                                                                                                                                                         
sedmdesátých minulého století („napsal X. Y.“), Cyril, s. 42: „Mezi dobrovolnými účastníky p i produkcích 
kostelních zasluhují vd čné vzpomínky mnozí pensisté (jako nap . Jan Buchal) …“ 
610 Emanuel BINKO – . BUCHAL: Ave maris stella, CZ Pnm, sig. VI B 250 (Horník). 
611 Albín MAŠEK: Responsoria na bílou sobotu, CZ Pnm, sig. XII D 20a (Horník): „Responsoria in dies Feriae 
quintae in coena Domini. (…) . Buchal íditel k ru v Nepomuku.“ „Darem z P íbrami 6. 10. 1901 O Horník.“ 
612 Josef CHMELÍČEK: Ave Maria, CZ Ppmb, sig. L B 170. 
613 V. PAPEŠ, Missa pastoralis, CZ Ppmb, sig. L A 270: „v nuje Kostelu u alžb tinek v Praze skladatel V. 
Papeš.“ 
614 J. E. CHRISTOPH: Elisabeth Festmesse in B Dur, CZ Pnm L B 365: „Elisabeth Festmesse in B Dur für 4 
Singstimmen und großes Orchester componirt und der hochwürdiger Oberin des Elisabethiner-Klostern 
Emanuela Reichl in liefster Ehrfurcht gewidmet von J. E. Christoph: Stadtkapelm: Op. 52.“ 
615 Vojt ch ÍHOVSKÝ: Missa in honorem Beatae Mariae Virginis de Lourdes op. 81 pro smíšený sbor, varhany a 
orchestr, Urbánek, Praha 1923. Jaroslav Dušek: Vojtěch íhovský a jeho životní dílo, Cyril 57 (1931), č. 9-10, 
s. 104. 
616 Karel PROCHÁZKA: O Betlemech. Kulturně historická studie se zvláštním z etelem k zemím koruny Sv.-
Václavské a uherskému Slovensku, Praha 1908, s. 129: „U Alžb tinek mají více Betlém . (…) V zimním orato i 
a v noviciáte jsou jiné jesle. Tyto v letech 1855 – 1863, opat il sem f. P. Barnabáš Weiss, superior ádu 
Kapucínského.“ Více o Weissovi Jana VOZKOVÁ: Hudebniny z kláštera sv. Josefa v Praze na Novém Městě, 
Národní knihovna – knihovnická revue. Roč. 15 (2004), č. 1, s. 25-28. D kuji kolegyni Jan  Vozkové za 
kozultace k tomuto tématu. 
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7. „Sbírky ve sbírce“ 

Hudební fond alžb tinek obsahuje n kolik samostatných provenienčních celk , které 

vznikly v pr b hu 19. století skrze činnost r zných hudebník . Z hudebnin je patrné, že 

nebyly po ízeny p ímo pro klášter, žily svým životem na r zných místech a teprve pozd ji 

byly p idány do fondu coby poz stalost po p vodních majitelích. Soubory hudebnin Jana 

Kučery, Jana Bayera staršího a mladšího či F. X. Lablera, byly již pojednány výše, jako 

soubory s vysoce pravd podobnou souvislostí s hudebním provozem u alžb tinek. Rozsáhlejší 

soubory, jejichž souvislost s hudebním životem v konventu se nepoda ilo hloub ji osv tlit, či 

naopak byly dohledány informace, že se jedná o poz stalost, vypovídající o hudebním život  

p vodní provenience a nikoliv konventu, jsou pojednány na tomto míst .  

 

Kantorská rodina Studničků 

Zaručen  nejrozsáhlejším homogenním provenienčním celkem ve fondu je 

n kolikagenerační sbírka kantorské rodiny Studničk , jmenovit  Františka Vincence, 

Františka Ladislava a Otomara Studničky. Obsahuje celkem 108 rukopis , datovaných 

v letech 1800 až 1889. P es adu informačních detail , které poskytnul fond hudebnin, se 

nepoda ilo zjistit, odkud rodina pocházela a kde p vodn  kanto i p sobili.617  

Z chronologické posloupnosti se lze domnívat, že „Franciscus Winczenz Studnicžka“ 

mohl být otcem či starším bratrem mladšího Franze Ladislava. Ten pak byl činný až do své 

smrti 21. února 1864. Na jeho poh bu se hrálo Requiem in Es od J. N. Vitáska, jak zv čnil na 

titulu hudebniny Otomar Studnička, který byl pravd podobn  synem Franze Ladislava.618 

Otomar pokračoval v opisování hudebnin až do roku 1889, kdy celou rodinnou sbírku v noval 

k ru pražských alžb tinek. Z dedikace vyplývá, že Otomar Studnička byl svého času učitelem 

                                                 
617 Nabízí se souvislost s Františkem Studničkou, učitelem v Janov  po kantorovi Janu Kozeckém, který zem el 
roku 1831. Studničk v syn František Josef se stal známým matematikem. Jméno kantora se však svojí 
p sobností nekryje s daty Studničk  na hudebninách, stejn  jako jména v dochovaných janovských matrikách. 
618 J. N. VITÁSEK: Requiem in Es, CZ Ppmb, sig. L B 111: „Franz L: Studnička [p elepený, vystužený roh, na 
n m napsáno:] + 21/2 1864. a též provozovaný za n ho.“ [M. Serafina na tit.] „Posledn  za ses. Michaelu 
9. VIII. 1915.“ 
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pražské trestnice a p ed rokem 1889 se odst hoval, pravd podobn  již jako penzista, do 

Plzn .619  

Poté, co se hudebniny Studničk  staly součástí fondu, byly v ad  p ípad  sloučeny 

s opisy týchž kompozic, opsaných Janem Bayerem mladším. Na p íklad Führerovo Te Deum 

in C, datované na titulu Studničkou 14. b ezna 1875 obsahuje zárove  Bayerovy party z let 

1870 až 1885.620 P vodní notový materiál je napsán na papíru zejména z východočeských 

papíren, to však m že být v hledání provenience zcela zavád jící.  

 

Východočeský fond Josefa Vašaty 

 

Soubor hudebnin, který alžb tinkám p enechal Josef Vašata, pat í mezi heuristicky 

komplikovan jší soubory fondu a jeho rekonstrukce se z ejm  bude ješt  vyvíjet. Prozatím se 

poda ilo prokázat p vodní provenience hudebnin z Josefova, Vlkova a Holohlav.621 

Vašata, narozen 4. ledna roku 1858, byl rodákem z Josefova, kde p sobil jako 

varhaník.622 Kolem roku 1893 p esídlil do Prahy, kde p sobil jako učitel hudby a varhaník p i 

kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehrad .623 Jeho syn Josef (25. b ezna 1884 až 1942) se stal 

                                                 
619 J. V. ROEDER: Vesperpsalmen, CZ Ppmb, sig. L A 341: „Daruje hudebnímu archivu kláštera velebných a 
ctihodných sester sv. Alžb ty k milé upomínce Otomar Studnička, bývalý učitel pražské trestnice a t. č. v Plzni. 
16. 6. 1889.“ 
620 R. FÜHRER: Te Deum in C, CZ Ppmb, sig. L B 82. 
621 Informace týkající se školy v Holohlavech čerpají z Knihy pamětní obecné školy 1840-1919 v Okresním 
archivu Hradec Králové (p epsal P emek Andrýs). Online na stránkách Obecní a školní kroniky obce Holohlavy 
http://www.smirice.eu (dále jen Kronika Holohlavy). 
622 SOA Zámrsk, Matriky Josefov, sig. 71-4 (mikrofilm č. 2664), s. 174: „Nemanželský otec se sám 
v p itomnosti dvou níže psaných sv dk  p ihlásil a žádal za otce zapsán býti. Jeho vlastnoruční podpis: Wenzel 
Waschata. Wašata Wáclav, kat. c. k. Oberjäger od 2. batalionu myslivc v manželský syn Josefa Wašata-y 
obývatele v Moravanskej : Sehndorf : č. 12 a matky Kate iny dcery Antonína Schlima-y ze Moravanskej č. 12 
okresu Holického, kraje Pardubského. Anna Volánek, katolička, vdova po zem elém Francovy Koliskovy [!] 
mistru barví ském v Josefov  č. d: 58; manželska dcera Františka Volanka mistra krejčovského v Josefov  č. d: 
45 a jeho manželky Marie rozene Gollovy z Jarom e č. d: 41; oba v okresu Jarom ském.“ 
623 AMP, Matrika Vyšehrad, sig. VYŠ Z7, s. 239: (Zem el 27. listopadu 1913, pochován 30. listopadu.) „Vašata 
Josef, učitel hudby a varhaník p i kolegiálním chrámu na Vyšehrad , narozen v Josefov , okres Králové Dv r, 
manžel Marie, rozené Kuklové z Josefova.“ (Nar. 4. 1. 1858, zem el v 55 letech, odd. 10. 1. 1882, poh ben na 
Vyšehradském h bitov .) Nekrolog: Cyril 39 (1913), č. 10, s. 213: „Josef Vašata, varhaník p i kollegiátním 
chrámu Pán  sv. Petra a Pavla na Král. Vyšehrad  podlehl po t žkém utrpení záke né nemoci rakoviny hrtanu. 
Byl mistrem církevní hry na varhany. Nechlubil se svým velikým um ním, hrál ne pro svou popularisaci, slávu a 
čest, jako mnozí virtuosové, nýbrž vždy a jen ke cti boží. Byl si toho v dom, že je varhaník pro mši sv., ne mše 
sv. pro varhaníka. Nestav l nikdy na odiv sebe, nýbrž svou liru pod izoval církevním p edpis m. Byl v tom 
podoben velikému Musilovi na dóm  v Brn . Zvlášt  byl mistrem v pr vodu chorálu; jeho hra prýštilo z 
podstaty rhytmu chorálních melodií, byla vždy diskrétní a p iléhavá k nálad  jednotlivých částí mešních. 
Mezihry dovedl thematicky a stylov  p ipnouti k pr vodu mešní skladby. Tak konal sv domit  a skromné sv j 
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kapelníkem a skladatelem.624 Vašata si do Prahy p ivezl chrámové hudebniny, které byly 

opsané jeho p edch dci, p sobícími d íve v jeho rodném kraji a tento celek se dostal 

k alžb tinkám d íve, než M. Serafina dokončila incipitový katalog sbírky, kam Vašatovu 

hudební poz stalost za adila. 

Celkem 60 hudebnin nese podpis majitele a opisovače Johanna Faltise. Dle rukopisu 

a papíru se dá soudit, že opisy byly po ízeny okolo poloviny 19. století či d íve.625 Bližší 

informaci p ináší p ípis na partech Mše D dur Franze Danziho, který vedle monogramu „CJ“ 

a letopočtu 1856 též uvádí místo vzniku „Wlkow.“ Vlkovským opisovačem byl Ignác Čepek, 

učitel v Semonicích a pozd ji v Holohlavech mezi lety 1873 až do své smrti 3. července 

1879.626 Fond alžb tinek obsahuje pouze jednu hudebninu s plným Čepkovým podpisem, 

p esný počet jeho rukopis  ve fondu však objasní až hlubší analýza dalších pramen . Fakt, že 

se Faltisovy a Čepkovy hudebniny dostaly k alžb tinkám p es Vašatu, potvrzuje Vašatovo 

razítko na n kterých titulech a partech hudebnin.627  

Na učitelské místo v Holohlavech, uvoln né po učiteli Čepkovi, nastoupil Josef 

Novohradský. Narodil se 15. b ezna 1834 v Dobrušce, 1848 studoval nižší reálnou školu v 

Hradci Králové a roku 1850 v Náchod . Nakonec absolvoval učitelský kurz v Praze na Malé 

Stran  mezi lety 1851 až 1853. Svoji učitelské povolání započal 1853 v Josefov  jako 

učitelský pomocník, brzy povýšil na hlavního učitele a editele k ru, kteréžto funkce 

vykonával do b ezna roku 1880. Podle p ípis  na hudebninách p sobil v 70. letech též 

v Jarom i, nebo sem p inejmenším zavítal za účelem opisování hudebnin.628 Do holohlavské 

školy p išel Novohradský roku 1880 a strávil zde zbytek svého života. Zem el 13. zá í 

1884.629 Ve sbírce jsou skladby datované v letech 1870 až 1874, tedy b hem 

jeho josefovského p sobení.630  

                                                                                                                                                         
obtížný úkol po dvacet skoro let, vždy s nadšením, bez nejmenšího stínu emeslnictví. Bylť jen v pravd  
um lcem a své d ti k um leckému snažení vychoval. Vedle hry na varhany um l výtečné zpívati; pat il mezi 
vymírající znalce bellkanta a jako choralista plnil svým krásným tenorem posvátné prostory chrámu, Čech m tak 
drahého. Naposled si zahrál na královský nástroj p i svatb  své dcery. T šil se na elektrický pohon m ch  svého 
zamilovaného nástroje, ale nedočkal se ho. Sv domitostí svojí a ryzostí svého um ní bez falše, bez domýšlivosti 
jako vzor katolického varhaníka zanechal sob  památku nehynoucí. Pochován jest na h bitov  vyšehradském.“ 
N mec 1944, s. 260. 
624 ČSHS II, s. 850. 
625 Je možné, že jde o sp ízn nou osobnost s Josefem Faltisem, kantorem v Kuksu a Choustníkov  Hradišti. Více 
viz: Freemanová 1997, s. 14-15. 
626 Kronika Holohlavy. 
627 A. CARTELLIERI: Aria in Es de Beato Virgine Mariae et Sancto, CZ Pnm, sig. L C 126: „Musicalibus Ig: 
Čepek. [Razítko:] Vašata. [Party:] "Vlkow 20. 7. 1858 CJ.“ 
628 BRIXI: Alma, CZ Ppmb, sig. L B 132: „Josef Novohradský, ed. k ru , opsáno v Jarom i 16.12.1874.“ 
629 Kronika Holohlavy. 
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Z perspektivy t chto vnit ních celk  je z ejmé, že fond alžb tinek má badatelský 

potenciál zejména ve vztahu k hudební kultu e region , ať už jde o soubory hudebnin rodiny 

Studničk  či poz stalost J. Vašaty, stejn  jako tomu bylo u opis  Z. V. Suchého, J. Slavíka a 

dalších. 

                                                                                                                                                         
630 J. I. SCHNABEL: Offertorium in C, CZ Ppmb, sig. L A 199. Johann GÄNSBACHER: Offertorium, CZ Ppmb, sig. 
L B 196. J. PREINDL: Offertorium in Es dur, CZ Pnm, sig. L C 7; a další. 
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Závěr 

ád Sester sv. Alžb ty reprezentuje ádové společenství, ve kterém byla hudba, 

vzhledem k jeho poslání, spíše na okraji ádových aktivit. Paradoxn , práv  v pražském 

klášte e se zejména díky nep erušené kontinuit  ádu od 1. poloviny 18. do poloviny 

20. století, dochovala dokonalá „archeologická situace“ pro výzkum hudební a hmotné 

kultury, podobn  jako pro d jiny každodennosti, zdravotní péče, užitého um ní a dalších 

okruh  bádání. 

Pro p edstavu: Účetní knihy klášterního fondu dokládají ceny, druh a množství 

kupovaných potravin, posloupnost r zných oprav a úprav architektury a interiér , náklady na 

cestování, oblečení a textil, vybavení kancelá e, lékárny, nemocnice, informace o zvykových 

reáliích, jako jsou návšt vy, koledy či almužny, nemluv  o výdajích za liturgický provoz a 

dokumentaci m nící se tvá e tehdejšího m sta. Vedle písemných archiválií se však dochoval 

též soubor historických textilií, jakožto doklad um lecko- emeslné produkce klášterních 

sester, která spolu se zahradou tvo ila zdroj p íjm  na údržbu nemocnice. Nedostupná zatím 

z stává knihovna kláštera, spolu s liturgickými knihami a kronikami. Z tohoto pohledu se zdá 

celý fond stále zdaleka nevyčerpán. 

Čtená  na počátku četby této práce možná očekával adu podrobn jších detail  

v oblasti hudby a liturgie, hlubší vhled do sep tí hudby a provozu kláštera s nemocnicí 

v rámci každodennosti či liturgického roku. adu t chto otázek zodpoví kroniky, budou-li 

v budoucnosti dostupné. Je jisté, že množství informací vyplyne ze studia mimopražských i 

zahraničních ádových archiv  (Brno, Kada , Jablunkov, Víde , Bratislava, Vratislav, 

Mnichov, Linec a další). Nemalou d ležitost pro studium jakékoliv klášterní kultury je i 

hlubší pochopení spirituality ádu a s tím souvisí též studium dalších pramen  liturgických a 

teologických. 

V zam ení na pražský konvent alžb tinek nemohlo být p ehlédnuto jeho místo 

v kontextu m sta, jeho institucí a obyvatel. Výzkum byl zákonit  počátkem autorova zájmu o 

hudební kulturu t ch míst a společenství, které s konventem alžb tinek úzce souvisely 

(Vyšehrad, Podskalí, Emauzy, novom stské voršilky, klášter servit  na Slupi, farnosti sv. 

Apoliná e, sv. Vojt cha, sv. Št pána a další) a poskytnul tak p du pro samostatný zájem práv  

o tato témata. 
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Do perspektivy výzkumu hudební kultury alžb tinek pat í i edice hudebních d l, 

jakými jsou oratorium Emiliána Rickerta či gratulační kantáta M. Juliany. Podobné aktivity 

jsou však podmín né p ístupem k pramen m, uloženým v pražském konventu a souhlasem 

ádu k jejich vydání. 

Dlouhodobou pokračující snahou tohoto projektu bude to, co pro ád milosrdných 

brat í vykonala M. Freemanová, totiž zpracování hudební kultury všech konvent  alžb tinek 

v českých zemích, včetn  tematických katalog  dochovaných i ztracených hudebnin a 

dobových inventá . Doufejme, že po jejím vzoru bude pokračováno ve výzkumu hudby i 

dalších církevních ád  v českých zemích, jelikož teprve potom budeme schopni kritického 

porovnání a rozlišení charakteristických rys  hudebního provozu nejen jednotlivých ád , ale 

i ádových dom  mezi sebou, nehled  na osv tlení ady otázek migrace hudebního repertoáru 

a tv rčího záb ru jednotlivých hudebník . 
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Prameny a literatura 

Hudební prameny 

Konvent a řádová nemocnice alžbětinek v Praze (CZ-Ppmb) 

Hudební sbírka (část sbírky, zrestituovaná alžb tinkami v roce 2015 z CZ-Pnm) 

sign. LA 1 až LA 370  

LB 1 až  LB 232 

(inv. č. 66001 až 66602) 

 

Národní muzeum – České muzeum hudby CZ-Pnm) 

Alžbětinky Praha – hudební sbírka  

(fond navazující na část sbírky zrestituované alžb tinkami v roce 2015)  

sign.  L B 233 až 465  

L C 1 až 428 (inv. č. 66603 až 67265) 

 

Pozůstalost Emiliána Troldy 

 

Inventá  sbírky alžb tinek: inv. č. 343. 

Opisy hudebnin od alžb tinek: 

inv. č. 173 (sig. XXVIII E 301) 

inv. č. 267 (sig. XXVIII E 16) 

inv. č. 268 (sig. XXVIII E 17) 

inv. č. 280 (sig. XXVIII E 24) 

inv. č. 288 (sig. XXVIII E 32) 

inv. č. 335 (sig. XXVIII E 53) 

inv. č. 416 (sig. XXVIII E 126) 
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Národní knihovna ČR – Hudební oddělení CZ-Pu) 

R. P. Oswaldi a Sancta Cecilia: Vesperál, hlasová kniha – soprán, prov. Alžb tinky, Praha? ca 1730-

1745. Rozsah [I + 138 ff.]  

59 R 5505 (SF 15, SHK no. 16) 

 

Graduál, hlasová kniha – soprán, prov. Alžb tinky Praha, ms. M. E. de Cor Jesu 1736.  

ig. 59 R 5004 (SF 17, SHK deest) 

Polyfonní ordinarium, hlasová kniha – soprán, prov. Alžb tinky Praha 1720-1750. Rozsah [189] ff.  

sig. 59 R 5152 (SF 18, SHK deest).  

Národní knihovna ČR -  Souborný hudební katalog (SHK) 

Praha, FÚ Panny Marie Bolestné v Praze na Slupi, fond Alžb tinky, klášter (zpracoval V. R t, listopad 

1972 až leden 1973) 
 

Soukromá sbírka 

Kniha mešních mariánských proprií a antifon pro soprán s doprovodem continua, ca 1730-45 

bez sig. (SHK no. 15) 

 

Klášter františkánů, Praha – Nové Město, kůr kostela Panny Marie Sněžné 

Explicit Catalogus operum musicaliorum, quae in archivo ecclesiae B. M. V. Dolorosae 

Pragae II Na Slupi asservatur [Ms.: M. Serafina Ho ejšová, OSE] 
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Písemné prameny 

Archiv hlavního města Prahy AMP  

Sbírka matrik, online na http://katalog.ahmp.cz 

 

Národní archiv Praha (NA) 

Alžbětinky Praha, č. fondu 32. 

Stará manipulace, č. fondu 175. 

Alžbětinky, klášter a nemocnice na Novém městě pražském, fundace 1717-1747, sig. E 23/1/1-

1/5, kart. 705. 

Náboženská bratrstva, č. fondu 4. 

Nahmen Maria Bruderschaft, inv. č. 637, sig. XVII/37, kart. 129. 

Archiv pražského arcibiskupství, č. fondu 110, díl I., 1397-1820 (APA I) 

Klášter alžbětinek na Novém Městě pražském 1761-1800, inv. č. 2264, 3491, 3703, 3719-

3721 (sig. C 136-137, kart. 2200-2203). 

Klášter alžbětinek v Kadani 1749-1782, inv. č. 3715, sig. C 136/12, kart. 2197. 

Archiv pražského arcibiskupství, č. fondu 110, díl II., 1820-1896 (APA II). 

 

Alžbětinky Praha, inv. č. 158, sig. III, kart. 119.  

Kostelní inventá e, inv. č. 738, sig. XII, kart. 1679. 

 

Archiv pražského arcibiskupství, číslo fondu 110, díl III., 1876-1920 (APA III). 

 

Alžbětinky Praha, č. inv. 5, kart. 105; č. inv. 27, kart. 687; č. inv. 32, kart. 829. 

 

Knihovna premonstrátů na Strahově Strahov  

Catalogus ... in der Prager Erzdioecese lebenden Chor- und Laienschwester, Noviz- und 

Candidatinen, ms. 1860, sig. DE II 36. 
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Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy 

Anna FECHTNEROVÁ: Kartotéka členů Tovaryšstva Ježíšova české provincie 1556 – 1773 

(lístkový katalog). Ústav d jin UK a archiv UK. 

 Nezvěstné a nepřístupné písemné prameny 

Verzeichnete Anderschiedliche Denckwürdigkeiten des Convents von Jahr 1719. 

Convent-Buch. Deren Aussgaaben Anfangen Anno 1732 den 16. Aprill bis Anno 1746. 

Novodobé opisy kronik kláštera alžb tinek v klášte e na Slupi. 

 

Staré tisky 

BRATRSTVO JMÉNA  

P. MARIE 1735 

Bratrstwo Neyswětěgssýho Gména Mariae, O kterémžto požehnaném Gménu 

Swatý Ewangelista Lukáss w I. Kap. I a w 28. Werssy takto prawj: A té Panny 

Gméno bylo Maria. To Bratrstwo vdělené Od Geho Swatosti Papežské 

Kljmenta Dwanáctého, Léta 1735. Dne 6. Srpna Kostelu Bolestné Matky Božj v 

Welebných Panen Ržádu Swaté Alžběty, w král. Nowym Městě Pražském pod 

Emauzy, Kteréžto Bratrstwo pod Ochranau Neyswětěgssýho Gména Marya 

založené, a skrze mocné Orodowánj té Neydůstogněgssy Panny za obdrženj 

sstiastné Hodinky Smrti. Cum licentia ordinarii. W Praze, v Ignácya Frantisska 

Prussy, s. a. (NA Bratrstva, inv. č. 637, sig. XVII/37, kart. 129). 

BRUDERSCHAFT 1735 Bruderschaft des Allerheiligsten Namen MARYE, Von welchen 

Gebenedeytesten Namen, der Heilige Ewangelist Lucas am I. Kap.und 28. Vers 

wie folget: Und der Jungfrauen Namen war MARYA. … Prag, gedruckt bey 

Franz Geržabeck. s.a. . (NA Bratrstva, inv. č. 637, sig. XVII/37, kart. 129). 

BUDOUCÍ PO ÁDEK 1784 Budaucý Po ádek Služeb Božjch a Pobožnosti pro Prahu s začátkem prwnjho 

dne měsýce Máge 1784, J. F. z Schönfeldu v Praze s. a. 

CARROUSELE 1830 Ordnung der im Monat März 1830 zum Besten der Elisabethinerinnen u. der 

barmherzigen Brüder in der Graf Waldsteinischen Reitschule zu Prag 

stattfindenden vier Carrousele, Steindruck von Haase und Hennig, Prag 1830.  

(Strahov ACh I 14/61) 
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ČERMÁK 1735 Čermák, Ignatius: Dreyerley Eigenschaften der jungfräulichen Ampel, mit der.. 

Elisabethiner-Ordens-Braut.. Maria Anna Esther von Linck. Prag: Carolo-

Ferdinandaeischen Universität..., 1735. (Strahov HK VIII 3/12, HK VIII 3/27). 

DLABAČ I-III Dlabacž, Gottfried Johann: Allgemeines historisches Künstlerlexikon für 

Böhmen und zum Theile auch für Mähren und Schlesien, Theil I-III, Prag 1815. 

FRICK 1728 Frick, Joannes: Anrede da die hoch und wohlgeborene Fräule Maria Anna 

Gräfin von Pötting, bey denen geistlichen Jungfrauen Elisabethinerinnen ... auf 

der Neu-Stadt Prag ... angekleidet worden. Prag: gedr. bey Joachim 

Kamenitzky, [1728] (Strahov BU II 135/20, BQ II 163/13). 

FRICK 1735 Frick, Joannes: Anrede als (...) Mariana Josepha, Gräfin von Preysing in Moss 

bey (...) geistlichen Closter-Jungfrauen Elisabethinerinnen (...) angekleydet 

worden. Gedruckt im Königshoff bey Mathias Höger, Prag 1735 (Strahov HK 

VIII 3/10). 

GASSER–STRÖHLENDORF 1794 Gasser, Xaveria: Geschichte des Elisabethiner-Klosters zu Klagenfurt. In 

welchem die durchläuchtigste Erzherzoginn von Oesterreich Marianne bis an 

ihr seliges Ende gelebet hat. Oberer, Salzburg 1794. 

GEFÜHLE DES DANKES 1841 Gefühle des Dankes für die im Jahre 1841 (...) ausgesprochen von den Ehrw. 

Elisabethinerinnen zu Prag (...) am 25. April 1841. Joh. Host. Pospischil, Prag 

1841. (Strahov CQ VIII 4/111) 

GEFÜHLE DES DANKES s. a. Gefühle des aufrichtigsten Dankes ... gegen ... Kaiser Franz Joseph I. bei der 

Uebergabe des goldenen Verdienst-Kreuzes an ... Schwester Maria Angelina ... 

Oberin Maria Raphaela und Convent der Elisabethinerinnen. Gottlieb Haase 

Söhne, Prag s. a. 

JUBELFEST 1850 Zum fünfzigjährigen Jubelfeste der Wohlgewürdigen ... Maria Angelina... 

Oberkrankenwärterin des Elisabethinerinnen-Hospitals. Druck von Friedrich 

Rohliček, Prag 1850. (Strahov sig. FG V 1/188) 

KRAMMER 1776 Krammer, Michael: Rede von dem himmlischen Segen über das dreyfache 

Opfer der geistlichen Ordensgelübde da die hochwürdige ... Frau Maria 

Deodata a Praesentatione B. V. Mariae des Ordens der heil. Elisabeth unter 

der dritten Regel des seraphischen Vaters Francisci ... Oberinn, nach glücklich 

hinterlegten funfzig Jahren von der ersten feyerlichen Ordensprofession die 

zweyte ablegte. Vorgetragen von Michael Krammer. Prag bey Felician 

Mangold und Sohn 1776 (Strahov, sig HC I 23/54). 

ORDNUNG 1755 Einkleydungs- Und Professions-Ordnung Der Schwestern Deß Heiligen 

Elisabethiner-Ordens, Welche Unter der dritten Regel Deß Heiligen 

Seraphischen Vatters Francisci Mit den Gewöhnlichen drey Ordens-Gelübden 

verbunden, und unter der Clösterlichen Clausur Auß Christlicher Liebe denen 

armen Krancken außwarten, Thuille, München 1755 

http://knihovna.strahovskyklaster.cz/l.dll?h%7EA=%C8erm%E1k%20,%20Ignatius
http://knihovna.strahovskyklaster.cz/l.dll?h%7EA=Frick,%20Joannes
http://knihovna.strahovskyklaster.cz/l.dll?h%7EA=Frick,%20Joannes
http://knihovna.strahovskyklaster.cz/l.dll?h%7EA=Krammer,%20Michael%20S.J.,%201726%961778?
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PETSCHIK 1746 Petschik, Georgius Sebastianus: Das verborgene Leben unter dem Schatten des 

Todtes in vier geistlichen Jungfrauen Bräuten, Franz Carl Hladky, Prag 1746 

(Strahov CQ VIII 3/10) 

SATZUNGEN 1725 Satzungen Und Aemter-Ordnung Der Schwesteren Des Heiligen Elisabethiner 

Ordens, Welche Unter der Dritten Regel des Heiligen Seraphischen Vatters 

Francisci, Mit den Gewöhnlichen Drey Ordens-Gelübden verbunden, und unter 

der Clösterlichen Clausur, Auß Christlicher Liebe den Armen Krancken 

Aufwarten. Hraba, Prag 1725. (PNP sig. S35e04) 

SATZUNGEN 1755 Satzungen und Aemterordnung der Schwestern des Heiligen 

Elisabethinerordens, welche ... aus christlicher Liebe den armen Krancken 

auswarten. In der Academischen Buchdruckerey, Bresslau 1755 (Strahov BG 

IV 211) 

SENDLER 1736 Sendler, Godefridus: Vergnügliche Seeligkeit des Geistes auf Erden ... Jungfrau 

Josepha Catharina von Martinsberg, hinführo Maria Rosalia Godefrida a S. 

Teresia. Prag bey St. Clement. 1736 (Strahov HK VIII 4/39) 
 

SCHAEFFNER 1845 Schaeffner, Johann Andreas: Geschichte des Ordens und der Heilanstalt der 

Elisabethiner-Klosterfrauen in Prag, Fürsterzbischöfliche Buchdruckerei, Prag 

1845 

SCHAUSPIEL 1817 Prolog zu dem Schauspiele Die deutschen Ritter vor Nizäa, dessen 

Vorstellungseinnahme dem Institute der Elisabethinerinnen gewidmet wurde. 

[S.l.: s.n.] 1817. (Strahov FE I 13/31, AB V 27/q) 

SOBEL 1892 Sobel, Johannes de Deo: Dějiny a slavnostní spis rak.-české ádové provincie 

Milosrdných Brat í ke slavnosti ve dnech 28., 29. a 30. srpna konaného 

vysvěcení nemocnice mate ského domu ve Valčicích v Dol. Rakousích, 

Munificencí Jeho Jasnosti knížete Jana I. z Liechtenšteina a na Liechtenšteině 

nově vystavěné, Ve Vídni 1892. 

TAGEBÜCHLEIN 1858 Geistliches Tagebüchlein der in dem geistl. Kloster der wohlehrw. 

Elisabethiner-Jungfrauen unter der dritten Regel des heiligen Francisci 

Seraphici in der königl. Neustadt Prag täglich gewöhnlichen Gebete, Friedrich 

Rohliček, Prag 1858. 

 

http://knihovna.strahovskyklaster.cz/l.dll?h%7EA=Petschik,%20Georgius%20Sebastianus
http://knihovna.strahovskyklaster.cz/l.dll?h%7EA=Sendler,%20Godefridus
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