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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá souborem knih z majetku Dobroslava Orla, 

který je součástí fondu Knihovny Národního muzea. 

Cílem bakalářské práce Fragment knihovny Dobroslava Orla v Knihovně 

Národního muzea je dohledání a popis jednotlivých svazků, které byly 

identifikovány na základě excerpce z přírůstkové knihy Knihovny Národního 

muzea.  

Součástí práce je i medailon Dobroslava Orla (1870–1942), českého hudebního 

vědce a pedagoga. 

Komplexnímu rozboru souboru darovaných svazků předcházel průzkum v Archivu 

Národního muzea a v Českém muzeu hudby za účelem získání dostupných 

historických a faktografických souvislostí týkajících se daru. 

Jednotlivé svazky jsou zpracovány metodou de visu a získané poznatky jsou 

zpracovány do seznamu, který kromě bibliografické citace a popisu jednotlivých 

svazků obsahuje i popis a zdokumentování provenienčních záznamů. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with a collection of books from the property of Dobroslav 

Orel, which is part of the collection of the National Museum Library. 

The aim of the bachelor thesis Fragment of the Library of Dobroslav Orel in the 

National Museum Library is to find and describe individual volumes that were 

identified on the basis of excerpts of the accession book of the National Museum 

Library. 

The work also includes a medallion of Dobroslav Orel (1870–1942), a Czech music 

scientist and teacher. 

A comprehensive analysis of the collection of donated volumes was preceded by 

a survey in the Archive of the National Museum and the Czech Museum of Music 

in order to obtain available historical and factual context related to the gift. 

The individual volumes are processed by the de visu method and the acquired 

knowledge is processed into a list, which, in addition to the bibliographic citation 

and description of the individual volumes, contains a description and 

documentation of provenance records. 
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1 Úvod 

Fond, který je předmětem této bakalářské práce, byl v Knihovně Národního 

muzea (dále jen: „KNM“) identifikován v průběhu let 2012–2015 na základě 

průzkumu a excerpce přírůstkových knih KNM v přírůstkové knize z roku 19391. 

Bylo dohledáno celkem 45 inventárních čísel, u kterých je v kolonce „Poznámka“ 

(způsobu získání) uvedeno jméno „Prof. Dr. D. Orel“. 

1.1 Metodika průzkumu 

Celému průzkumu fragmentu knihovny Dobroslava Orla předchází jeho 

biografický medailon. Kromě životopisných dat a publikační a ediční činnosti se 

zaměřím i na odkaz Dobroslava Orla pro českou, resp. československou 

muzikologii a proměny percepce jeho osobnosti a díla.  

Z hlediska výzkumů soukromých knihoven významných osobností má každá 

knižní sbírka vypovídací hodnotu nejen z hlediska jednotlivých svazků, ale i jako 

celek.  

Při průzkumu fragmentu knihovny budu zkoumat jednotlivé svazky z Orlova 

daru metodou de visu. Pro kontrolu údajů excerpovaných z přírůstkové knihy 

a správnou identifikaci konkrétních svazků dohledám jednotlivé položky 

v naskenovaném lístkovém katalogu KNM.2 S knihou v ruce každý svazek popíšu, 

zaměřím se rovněž na popis a dokumentaci všech provenienčních záznamů a značek 

a zároveň se pokusím starší vlastníky knih identifikovat. 

Pro popis Orlova knižního daru jako celku provedu obsahovou analýzu 

fragmentu knihovny s důrazem na kontext jeho profesního zaměření. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o poměrně malý soubor knih z pravděpodobně rozsáhlé 

a oborově zaměřené Orlovy osobní knihovny, nemůže sloužit jako relevantní 

podklad pro analýzu osobní knihovny nebo čtenářských preferencí Dobroslava 

Orla. Nicméně fakt, že se jedná o dar, nikoliv o pozůstalost, znamená, že tento 

knižní soubor je dokladem Orlova osobního výběru pro KNM, který se pokusím 

v rámci analýzy interpretovat. 

Kromě průzkumu jednotlivých svazků z daru Dobroslava Orla provedu 

rekognoskaci v Archivu Národního muzea. Primárně se zaměřím na dokumentaci 

                                                           
1 Příloha č.1 – ukázka zápisu v přírůstkové knize KNM z roku 1939. 
2 Příloha č. 2 – ukázka zápisu v lístkovém katalogu KNM. 
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související s akvizicemi a korespondenci z roku 1939, podle výsledku případně 

okruh rozšířím. 

Význam osobnosti Dobroslava Orla jako muzikologa a jeho odkazu české 

hudební vědě predikuje s vysokou pravděpodobností existenci podkladů v Českém 

muzeu hudby. Z důvodu získání uceleného přehledu o materiálech v Národním 

muzeu, týkajících se Dobroslava Orla, provedu tedy rámcový průzkum i v archivu 

Českého muzea hudby. 

V závěru se pokusím o celkovou syntézu zjištěných skutečností o tomto knižním 

souboru v kontextu historie Knihovny Národního muzea. 

Bakalářská práce je vytvořena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a 

dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty. Text práce (bez příloh) 

je o rozsahu 113 183 znaků (tj. 62 normostran). Použitá literatura a další zdroje jsou 

citovány dle platné normy ČSN ISO 690, pro citace v textu je použit takzvaný 

Harvardský způsob citování (Příjmení autora, rok vydání zdroje, číslo stránky či 

jejich rozmezí). Informace pro doplňující medailony osobností v poznámkách pod 

čarou jsem čerpala v Československém hudebním slovníku a v Ottově slovníku 

naučném, není-li uvedeno jinak. 
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2 Dobroslav Orel – životopisný medailon 

2.1 Curriculum vitae (studia, odborná a pedagogická činnost) 

Ronov nad Doubravou pod Železnými horami na Čáslavsku v pardubickém kraji 

a v královéhradecké diecézi se stal rodištěm budoucího věhlasného českého 

muzikologa a vysokoškolského pedagoga, kněze Dobroslava Orla, který se tam 

narodil v Čáslavské ulici č.p. 126 rodičům Františkovi, ronovskému učiteli, a jeho 

ženě Josefě, rozené Lidmilové, dne 15. prosince 1870. Podle Jiřího Sehnala „ale 

kořeny jeho rodu sahají v 18. století na Moravu do Boršic a do Kuželova“ 

(2015, s. 6).3  

Obecnou školu vychodil Dobroslav Orel v Kladrubech nad Labem. Poté 

nastoupil na gymnázium do Kolína. Jeden studijní rok strávil ve Vídni a studia 

dokončil na Císařsko-královském českém reálném a vyšším gymnáziu v Praze 

(Almanach ke 100. výročí školní budovy, 1994, s. 91) v roce 1890. Po maturitě 

nastoupil mladý Orel do kněžského bohosloveckého semináře v Hradci Králové, 

který tehdy v oblasti doktrinální formace budoucích kněží vykazoval mimořádně 

vysokou odbornou úroveň. Ten absolvoval v roce 1894. V katedrále Sv. Ducha 

v Hradci Králové jej pak v témže roce vysvětil na kněze devatenáctý 

královéhradecký diecézní biskup Mons. ThDr. Eduard Jan Nepomuk Brynych.4  

2.1.1 Působení v Hradci Králové 

Po kněžském svěcení se Dobroslav Orel podílel na „klasické“ farní duchovní 

správě spíše okrajově – působil především na církevních i světských školních 

zařízeních, kde vykonával různé funkce výchovně-pedagogické. Byl pověřen 

správou fondu na podporu chudých studentů, např. výtěžky z koncertů šly na 

charitativní účely. V diecézi dosáhl nepříliš významného církevního titulu čestného 

i skutečného konsistorního rady královéhradecké diecéze. 

V Hradci Králové pedagogicky působil od roku 1899 jako katecheta a učitel 

nepovinného zpěvu na C. k. Vyšší škole reálné (obdoba dnešních průmyslových 

                                                           
3 Genealogickou sondu rodiny Dobroslava Orla zpracoval Mgr. Jakub Michl, Ph.D. 
4 Eduard Jan Nepomuk Brynych (4.5.1846 Vlásenice u Pelhřimova – 20.11.1902 Chrast u Chrudimi) 

římskokatolický kněz, odborný spisovatel, biskup. Snažil se o zachování českých bohoslužeb 

v jazykově smíšených oblastech, nesouhlasil s rozdělením Čech na německé a české diecéze. 

Vybudoval a podporoval diecézní spolkový dům Adalbertinum v Hradci Králové, kde sídlily místní 

katolické spolky, tiskárna a redakce diecézních listů. Účastnil se založení a vybudování konviktu 

pro studující (Borromaeum) a ústavu pro hluchoněmé (Rudolfinum) v Hradci Králové 

(Vošahlíková, 2007, sv.8, s. 239). 
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škol), kde založil pěvecký sbor. Dále byl činný jako vicerektor chlapeckého 

semináře, tzv. konviktu Borromeum,5 ale především jako docent církevního zpěvu 

na nově zřízené docentuře kněžského zpěvu v královéhradeckém biskupském 

semináři. Byl také činný jako sbormistr a dirigent.  

Jeho zájem o historii podnítily bohaté památky někdejšího královéhradeckého 

literátského bratrstva. Jakkoli bydlel ještě v Hradci Králové, od roku 1901 studoval 

na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze filozofii, hudební paleografii a estetiku. 

2.1.2 Působení v Praze 

Přesídlení do Prahy na vlastní žádost v roce 1905, kde setrval až do roku 1919, 

pro něj představovalo etapu dalšího muzikologického vzdělávání velmi širokého 

záběru, provázeného pedagogickou prací. Roku 1905 byl dekretem c. k. Zemské 

školské správy jmenován c. k. skutečným učitelem náboženství na c. k. Státní 

reálce v Praze VII. Holešovicích – Bubnech. Ústavní sbor pod jeho vedením 

zaujímal významné místo v pražském hudebním životě (čehož důkazem je mimo 

jiné skutečnost, že od 1. 1. 1914 vystupoval se školním chlapeckým sborem v opeře 

Parsifal v Národním divadle (Andršová, 2019, s. 10).  

V roce 1906 byl jmenován řádným profesorem hudby a od roku 1910 do roku 

1919 vyučoval na pražské konzervatoři. Od roku 1907 byl sbormistrem pražského 

pěveckého sboru (při  c.  k.  Státní reálce v Praze VII. Holešovicích – Bubnech). 

Také v Praze mu byl udělen titul konzistorního rady Arcidiecéze pražské, synodálie, 

Expositorum canonicale a byl jmenován biskupským notářem.  

V roce 1909 redigoval a pak plných deset let (s krátkou přestávkou v roce 1914) 

řídil časopis Cyril,6 při němž založil stejnojmennou edici Cyril. V tomto časopisu 

otiskoval studie z oboru liturgických zpěvů (zvláště gregoriánského chorálu), 

hudební pedagogiky a varhanářství, přinášel zprávy z života cyrilské organizace a 

publikoval zde různé recenze i medailonky významných osobností české 

a slovenské hudební kultury. Studoval skladbu u Vítězslava Nováka7 a estetiku 

                                                           
5 Šlo o tzv. „staré Borromeum“ poblíž Velkého náměstí. 
6 Plným názvem: Cyril: časopis pro katolickou hudbu posvátnou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 

zároveň organ Obecné Jednoty Cyrillské. 

7 Vítězslav Novák (5. 12. 1870 – 18. 7. 1949), hudební skladatel a pedagog. Autor několika oper, 

řady orchestrálních děl, kantát, sborů a písní. Kromě skladatelské činnosti byl v letech 1909–1939 

profesorem skladby na pražské konzervatoři (Kobetič, 2002, s. 152). 
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a hudební paleografii u Otakara Hostinského8. V letech 1912–1914 se souhlasem 

svého biskupa konal a absolvoval doktorské studium na vídeňské univerzitě pod 

vedením profesora a jednoho z nejvýznamnějších muzikologů své doby Guido 

Adlera9, s nímž jej pojilo úzké přátelství, a roku 1914 mu byl udělen doktorát 

filozofie na základě obhájené práce o vzácné královéhradecké památce, Kodexu 

Speciálníku (nepřesně tzv. Královéhradeckém speciálníku)10; práce nese název  Der 

Mensuralkodex Speciálník; ein Beitrag zur Geschichte der Mensuralmusik in 

Böhmen, a jen vypuknutí první světové války zabránilo její publikaci. 

Lze stručně shrnout, že těžištěm Orlovy vědecké činnosti v Praze byl výzkum 

v oblasti české hudební hymnologie a rané české polyfonie. Ve svých odborných 

pracích prezentoval svůj zásadní vědecký názor na dobu českých církevních zpěvů 

a liturgické hudby vůbec a snažil se objasnit jejich kulturní význam. 

2.1.3 Působení na Slovensku 
Od roku 1919 působil na Slovensku na nově založené Univerzitě Komenského 

a rozvoji slovenské hudební vědy věnoval prakticky celý zbytek své profesní 

kariéry, ať už šlo o činnost pedagogickou, vědeckou, publikační či organizační. 

Pokud jde o jeho pedagogické aktivity, byl již v roce svého příchodu na Slovensko 

(1919) jmenován řádným profesorem církevní hudební vědy na zamýšlené 

teologické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a o dva roky později (když 

teologická fakulta nakonec vůbec nebyla zřízena) přešel na tamní filozofickou 

fakultu, kde přednášel dějiny hudby a související obory. Zastával postupně různé 

vysoké akademické funkce – senátora univerzitního („velkého“) akademického 

senátu, proděkana i prorektora. V akademickém roce 1931/32 zastával dokonce 

funkci rektora univerzity. Na univerzitě vybudoval hudebně vědecký ústav, na 

němž vychoval první generaci muzikologů na Slovensku11. Z jeho iniciativy udělila 

                                                           
8 Otakar Hostinský (2. 1. 1847 – 19. 1. 1910), estetik a hudební vědec. Od roku 1877 přednášel 

estetiku a dějiny umění na malířské akademii a na pražské konzervatoři. 
9 Guido Adler (1. 11. 1855 Ivančice – 15. 2. 1941 Vídeň) byl česko-rakouský právník, hudební 

skladatel, publicista a muzikolog. Patří k zakladatelům moderní muzikologie (Reittererová, 2016, s. 

94). 
10 cit: „Dnes se místo zastaralého označení Královéhradecký Speciálník používá Kodex Speciálník, 

protože to není památka královéhradecké provenience. Koupil jej Ludvík Domečka v jednom 

pražském antikvariátu pro královéhradecké muzeum. Nikdo dodnes s jistotou nedokázal určit, kdo 

a pro koho vznikl. Má se za to, že vznikl pro farnost svatopertrskou, ale není to jisté. Mýtus také je, 

že jej našel Orel, nicméně se to tvrzení stále občas někde vyskytne, přestože bylo vyvráceno“ (za 

upřesnění a poznámku děkuji Mgr. Kateřině Andršové, Ph.D.) 
11 cit: „Orel tam totiž učil téměř všechno sám. Pomáhal mu jako knihovník Antonín Hořejš a jako 

lektoři /hra na hudební nástroj, hudební nauka, hudební formy atd... Frico Kafenda a Oskar 

Nedbal“(taktéž K.A.) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A9_c%C3%ADsa%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzikologie
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univerzita v roce 1928 čestný doktorát jeho bývalému pražskému učiteli Vítězslavu 

Novákovi a Jánu Levoslavu Bellovi. Byl rovněž členem různých univerzitních 

gremií: Kuratoria pro postavení univerzitního internátu a akademické menzy, 

stavební komise univerzity, hospodářsko-finanční komise univerzity. Jeho velmi 

pestrá vědecká činnost se na Slovensku zaměřovala především na mapování 

jednotlivých oblastí slovenského hudebního života, na prezentaci významných 

osobností slovenské hudby (Ján Levoslav Bella, Štefan Fajnor a další) a na výzkum 

slovenských lidových písní. 

Z neméně pestré činnosti organizační, koncertní a osvětové nechť je zmíněno 

alespoň to, že organizoval sběr a evidenci starých hudebních slovenských památek 

(včetně autografů) i slovenských písní a že založil či spoluzaložil četné hudební 

instituce: byl zakladatelem a dirigentem Akademického pěveckého sdružení, spolu 

s poslancem dr. Aloisem Kolískem založil a uvedl do života Hudební akademii pro 

Slovensko, angažoval se v nové organizaci zpěváckých spolků na Slovensku atd. 

Významná byla i jeho činnost dirigentská a  sbormistrovská, kterou realizoval jak 

v chrámových sborech, tak v koncertních síních, podílel se i na uspořádání několika 

výstav atd. 

Na Slovensko tehdy také zaměřil svou publikační činnost; o ní bude pojednáno 

níže (sub 2.2). 

Na Slovensku byl též členem řady vědeckých společností, odborných komisí 

a podobných gremií. Byl předsedou Slovenského výboru Ústavu pro lidovou píseň, 

ředitelem Ústavu pro hudební vědu, tajemníkem Slovenského národního divadla, 

členem Učené společnosti Šafaříkovy, členem Muzikologického kroužku na 

Univerzitě v Poznani, velkodůstojníkem Řádu Rumunské koruny atd.  

2.1.4 Závěr života 

 V roce 1938 se už na Slovensku měnila politická situace a po vyhlášení autonomie 

Slovenska dne 6. 10. 1938 bylo novým fašizujícím nacionalistickým režimem 

rozhodnuto, že se čeští zaměstnanci mají vrátit do Čech. Postihlo to mnoho 

příslušníků české inteligence včetně profesora Orla, který naštěstí měl už 

důchodový věk. Také ještě pracoval na plánované přípravě vydání Kodexu 

Speciálníku, původně plánovaného pro Adlerovu edici Denkmäler der Tonkunst in 

Österreich [DTÖ]; vydat jej však už nestačil. 
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Český hudební vědec a vysokoškolský pedagog univ. prof. PhDr. Dobroslav 

Orel, který se věnoval hlavně dějinám a reformě církevního zpěvu, zemřel 

v jedenasedmdesáti letech za Protektorátu Čechy a Morava v Praze – Dejvicích dne 

18. 2. 1942. Jeho tělesné pozůstatky byly dne 21. února vystaveny v seminárním 

kostele sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích, kde za něj bylo slouženo slavné rekviem. 

Na jeho přání při něm zazněly jeho oblíbené písně „Náš milý svatý Václave“ 

a „Pane Bože buď při nás“ z Kodexu Speciálníku. Pochován byl podle svého přání 

v rodinné hrobce v Dolní Rovni nedaleko Holic na Pardubicku dne 24. února. Na 

parte (AbiHK, bez č.) je vedle jeho sester Ludmily Orlové a Marie Formánkové 

uvedena (za ostatní příbuzné a přátele) gymnaziální profesorka a lektorka 

Komenského univerzity Anna Dočkalová12, česká hudební organizátorka, která mu 

byla věrnou spolupracovnicí jak v Praze, tak v Bratislavě (mj. v Akademickém 

zpěváckém sdružení). 

Nekrolog do kulturní rubriky Lidových novin („Dobroslav Orel mrtev“) s datem 

20. 2. 1942 napsal Gracián Černušák.13 Závěrem uvádí, že životní touhou Orlovou 

bylo „připravit publikaci jeho životní práce a vydat slavné svědectví o vysoké 

hudební kultuře města [Hradce Králové], k němuž přilnul za mladých let jako 

k druhému domovu.“ A končí jej smutným konstatováním. „Není zatím nikoho, 

kdo by čestně mohl vstoupit na jeho místo!“. 

2.2 Publikační a ediční činnost 

Samostatně zde budiž zmíněna Orlova na tehdejší dobu rozsáhlá publikační, 

resp. vydavatelská činnost, která, mimo jiné, shrnuje hlavní výsledky jeho 

muzikologického bádání. Chronologicky jde o následující samostatné publikace, 

kapitoly v knihách a edice textů: 

Latinskému liturgickému zpěvu západní katolické církve, tzv. gregoriánskému 

chorálu, je věnována jeho první publikace Theoreticko-praktická rukověť chorálu 

římského (Hradec Králové 1899). Práce byla inspirována tzv. cyrilským hnutím, 

jehož cílem bylo všeobecné povznesení liturgické hudby: pěstování reformovaného 

                                                           
12 Anna Dočkalová (17. 12. 1886 Bousín – 11. 6. 1949 Praha). Od roku 1929 vedla Orlovu 

domácnost. Jako středoškolská profesorka, pozdější lektorka hudební výchovy při Univerzitě 

Komenského v Bratislavě a uznávaná sbormistryně, navázala na Orlovu pedagogickou činnost. 

Podílela se na Orlově vědecké práci pořizováním snímků paleografických památek pro badatelské 

účely. Pro Svatováclavský sborník sestavila tabulku sekvencí. Po Orlově smrti jeho pozůstalost 

odevzdala do Národního muzea (Andršová, 2019, s.7). 
13 Gracian Černušák (19.12.1882 Ptení u Prostějova – 13.10.1961 Brno), hudební historik, 

lexikograf, kritik, pedagog, redaktor, odborný spisovatel (Vošahlíková, 2009, sv. 11, s. 21–23). 
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gregoriánského chorálu, ovšem i uvádění polyfonních skladeb a kultivace lidového 

zpěvu při bohoslužbách. 

Ještě za monarchie vydal v Regensburgu spolu s M. Springerem14 dva latinské 

liturgické texty: Graduale parvum (1912) a Proprium provinciae Pragensis (1913). 

V roce 1921 vydal Orel ve Školním nakladatelství Praha poprvé Staročeské 

roráty, a to ve spolupráci s týmž týmem, jako v případě jeho Kancionálu: Vladimír 

Hornof15 (textová úprava) a Václav Vosyka16 (harmonizace). Kladný posudek pro 

povolení Ministerstva školství a národní osvěty k tomu vydal Josef Bohuslav 

Foerster17. 

O Orlově Českém kancionálu bude stručně pojednáno samostatně závěrem této 

kapitoly. Nejprve v časopisu Cyril a následně jako samostatná publikace (Praha 

1922) vyšlo jeho rozsáhlé pojednání o dalším královéhradeckém hudebním 

pokladu, jímž je tzv. Kancionál Franusův18 (dnes Kodex Franus).19 

Další jeho publikace Počátky umělého vícehlasu v Čechách (Bratislava 1922) je 

věnována – jak už z jejího názvu vyplývá – počátkům vokální polyfonie v české 

duchovní hudbě. 

Do Adlerovy příručky Handbuch der Musikgeschichte přispěl Orel obsáhlou 

statí o moderní české hudbě (1924). 

Slovenské prostředí jej inspirovalo k publikacím Ján Levoslav Bella (Bratislava 

1924), František Liszt a Bratislava (1925), Hudební památky Františkánské 

knihovny v Bratislavě (Bratislava 1930) a Štefan Fajnor (Bratislava 1935). 

                                                           
14 Max Springer (19.12.1877 Schwendi – 20.1.1954 Vídeň), hudební skladatel, varhaník a pedagog, 

od roku 1926 ředitel Vídeňské hudební akademie. Studoval na německé univerzitě v Praze m.j. 

u Antonína Dvořáka a Josefa Kličky. 
15 Vladimír Hornof (10. 5. 1870 Holice – 26. 7. 1942 Praha), český hudební spisovatel, jednatel 

a předseda cirilských jednot v diecési královéhradecké. Usiloval o reformu duchovní lidové písně. 
16 Václav Vosyka (16. 12. 1880 Řevničov u Rakovníka – 2. 1. 1953 Praha), český hudební pedagog, 

sbormistr a skladatel. Žák V. Nováka. 
17  Josef Bohuslav Foerster (30. 12. 1859 Praha – 29. 5. 1951 Vestec), český skladatel, pedagog, 

spisovatel a hudební kritik. 
18 Jde o utrakvistický zpěvník (Codex Franus) z roku 1505, který byl ve vlastnictví kostela (pozdější 

katedrály) sv. Ducha v Hradci Králové a sloužil tamnímu literátskému bratrstvu. Dnes je uložen 

v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. 
19 cit: „Kodex Franus, tehdy mylně považovaný za kancionál. Mezi Kodexem a Kancionálem je 

rozdíl. V případě Kodexu Franus i Kodexu Speciálník se nejedná o kompaktní soubor písní, proto 

není vhodné použít výraz kancionál.“ (za poznámku děkuji Mgr. Kateřině Andršové, PhD.) 
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Posledním Orlovým samostatným dílem, které je završením jeho odborné 

literární činnosti a jímž se v dobách zvyšujícího se ohrožení Československa hlásí 

k státotvorné svatováclavské tradici, je publikace Hudební prvky svatováclavské 

(vydal Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí v Praze roku 1937). 

Ještě téhož roku, kdy vyšlo, za ně obdržel státní cenu za hudební umění a dostal  u 

této příležitosti 5000 K., které použil na dobročinné účely. 

Z jeho časopisecké tvorby a sborníkových příspěvků uveďme alespoň tři 

odborné studie: Z korespondence P. Křížkovského (In: Sborník Filosofické fakulty 

Univerzity Komenského I. 8, 1922), dále příspěvek do pocty Guido Adlerovi 

Stillarten der Mehrstimmigkeit des XV. und XVI. Jahrhunderts in Böhmen (Adler-

Festschrift, Vídeň 1930) a konečně Jana Táborského próza o M. Janu z Husince 

(Časopis „Bratislava“, VII, 1932). Kompletní seznam Orlovy časopisecké produkce 

je uveden u Orlova hesla v Českém hudebním slovníku. 

2.3 „Druhý život“ 

Protektorátní doba, uprostřed níž profesor Orel zemřel, nepřála veřejným 

vzpomínkám na tohoto ušlechtilého a vzdělaného kněze. Jen v následujícím 

krátkém období tzv. „limitované demokracie“ bylo možno v rámci oslav 

110. výročí položení základního kamene ronovského kostela sv.Vavřince dne 

30. května 1947 odhalit na rodném domě Dobroslava Orla pamětní desku. Ale již 

následující doba čtyřicetileté komunistické diktatury usilovala o to, aby Orel upadl 

v zapomenutí – už proto, že byl katolickým knězem a protagonistou duchovní 

hudby. Teprve po roce 1989 bylo možné, aby památka na něj opět ožila. 

Připomeňme v této souvislosti alespoň dvě nedávné výstavy věnované jeho 

osobnosti: 

O první se zasloužil Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, 

když u příležitosti 145. výročí Orlova narození uspořádal v roce 2015 v hlavní 

budově Akademie věd ČR výstavu o životě a díle Dobroslava Orla s názvem 

„Dobroslav Orel – kněz a muzikolog“. Na jaře téhož roku se konala v Orlově rodišti 

mezinárodní konference, na níž navázala výstava s názvem 

„Dobroslav Orel – rodák z Ronova nad Doubravou“. Vědecká konference o něm se 

konala v dubnu téhož roku v nedaleké Třemošnici a účastnilo se jí celkem 24 

českých i zahraničních muzikologů. 



17 
 

Druhou výstavu, k 75. výročí jeho úmrtí, uspořádala Pedagogická fakulta 

Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd 

České republiky, v.v.i. v roce 2017 v univerzitních prostorách. Nesla název 

„Dobroslav Orel a skladatel Bjarnat Krawc“, který prozrazuje Orlův zájem 

o československo-lužickosrbské kulturní vztahy. 

Osobností Dobroslava Orla se v rámci svého doktorského studia zabývá 

Mgr. Kateřina Andršová, Ph.D., lektorka hudební katedry Pedagogické fakulty 

Univerzity Hradec Králové. Přirozeně nejen ona – o Dobroslava Orla se stále více 

zajímá i odborná veřejnost, jak o tom svědčí několik článků v různých časopisech 

či slovníková hesla. Na Slovensku o něm vyšla v roce 2007 monografie od Mariána 

Janka Dobroslav Orel: muzikológ, hudobný pedagóg, osvetový pracovník (vyd. 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Béla v Bánské Bystrici). 

A právě na Slovensku, kde dvacet let působil, došel svého uznání, když je 

počítán mezi „nejvýznamnější osobnosti Slovenska“, jelikož se na Slovensku ujal 

evidování slovenských hudebních pramenů, sběru a výzkumu slovenských 

lidových písní; v koncertním životě pomáhal prosazovat díla původních 

slovenských skladatelů (J. L. Bella, Š. Fajnor, M. Lichard, M. Schneider-Trnavský, 

V. Figuš-Bystrý); jako hudební pedagog pomáhal při zakládání slovenského 

hudebního školství a vychoval první generaci slovenských muzikologů (K. Hudec, 

F. Zagiba, Z. Bokesová). 

Bez snižování významu Orlovy přísně vědecké, pedagogické i odborné 

publikační činnosti nepochybně nejznámějším jeho počinem bylo vydání Českého 

kancionálu20 – poprvé v roce 1921 ve Státním nakladatelství pro diecéze České 

církevní provincie;21 ten nahradil tehdy již zastaralý dosavadní dvoudílný 

Svatojánský kancionál z let 1863–1864. Tento Orlův mezi věřícími nesmírně 

oblíbený zpěvník, který významným způsobem povznesl lidovou zbožnost 

v Čechách, se dočkal celkem sedmnácti vydání (poslední v roce 1968). Teprve poté 

byl nahrazen tzv. jednotným Kancionálem – společným zpěvníkem českých 

a moravských diecézí, který oproti Orlovu (jak už z jeho názvu vyplývá) byl 

                                                           
20 Plným názvem: “Český kancionál. Uspořádal Dr. Dobroslav Orel. Slova upravil Vladimír 

Hornof. Harmonisoval Václav Vosyka.“ 
21 V diecézích Moravské církevní provincie (Olomouc, Brno) byl v té době v užívání vlastní 

kancionál, nazvaný Boží cesta.  
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zaveden i do moravských diecézí a měl zohlednit požadavky II. vatikánského 

koncilu na liturgickou reformu. Tak se Orel stal známým nejen odborníkům 

v oblasti muzikologie, nýbrž i stovkám tisíc věřících, kteří z jeho kancionálu zpívali 

mešní i jiné české církevní zpěvy při katolických bohoslužbách. 
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3 Dar Dobroslava Orla Knihovně Národního muzea 

Knižní část daru Dobroslava Orla byla v souladu s tehdejší praxí pro ukládání 

knih rozřazena podle obsahových kritérií na různé signatury ve fondu Oddělení 

základní knihovny NM, do Literárního archivu a do Oddělení rukopisů a starých 

tisků.22 Princip vlastnické provenience byl v 1. polovině 20. století uplatňován jen 

zcela výjimečně a původní knihovní celky osobností jsou tak většinou rozptýleny 

a jejich případná rekonstrukce je závislá na kvalitě záznamů v přírůstkových 

knihách a dochovaných katalozích (Ex libris…, 2015, s.6). 

3.1 Archiv NM 

V Archivu Národního muzea (dále jen: „ANM“) jsem primárně prošla 

registraturu z roku 1939 (ANM – RNM 143). Ve snaze o doplnění a upřesnění 

některých údajů jsem později rozšířila okruh bádání v archivu o dokumentaci z let 

1942 až 1954 (ANM – RNM 156–213) a z roku 1981 (ANM – RNM 331), bohužel 

bez většího úspěchu. 

Z dohledaných dokumentů v registratuře č. 143 ANM z roku 1939 vyplynulo, že 

prof. Orel s ředitelem Národního muzea Antonínem Zemkem jednal o předání 

souboru hudebnin. V roce 1939 ještě bylo hudební oddělení součástí Knihovny, 

k jeho osamostatnění došlo až v roce 1946. Soubor knih, který byl zapsán do 

přírůstkové knihy Knihovny, byl součástí daru, a ačkoliv část tohoto fondu by podle 

dnešních kritérií byla zařazena mezi hudebniny, při dělení fondu v roce 1946 bylo 

zachováno stávající rozdělení. V případě rukopisů a starých tisků hudebního 

charakteru byl tento postup výslovně uveden v žádosti o utvoření samostatného 

hudebního oddělení z roku 1946, cit: „…v knihovně nechť jsou ponechány jenom 

materiály, jež jsou knižní nebo jež souvisí s knihou literárně i technicky…“ 

(ANM – RNM 174, č. 349).23Přestože se tedy dohledaná archivní korespondence 

explicitně zmiňuje pouze o hudebninách, lze ji s největší pravděpodobností 

považovat za relevantní i k souboru knih z majetku Dobroslava Orla. 

                                                           
22 Později byl jeden svazek převeden do Oddělení časopisů a jeden rukopis byl z Literárního 

archivu NM převeden do Památníku národního písemnictví. 
23Příloha č. 3. 



20 
 

Nalezla jsem čtyři strojopisné kopie dopisů adresovaných Dobroslavu Orlovi na 

pražskou adresu.24  

• Dopis ředitele muzea Antonína Zemka z 19. ledna [193]9, který reaguje na 

nabídku Dobroslava Orla ohledně věnování českých instrumentálních 

skladeb XVIII. a XIX. století hudebnímu oddělení (ANM – RNM 

143/ č. 202).25 

• Děkovný dopis26  ředitele NM ze dne 21.3.1939 s příslibem brzkého zaslání 

podrobného seznamu darovaných položek s rozpisem inventárních značek. 

(ANM – RNM 143/ č. 894)  

• Dopis ředitele NM ze dne 14. dubna 193927, ve kterém Antonín Zemek 

mimo jiné píše o přiloženém seznamu věnovaných hudebnin a informuje 

Dobroslava Orla o právě skončené katalogizaci. Zároveň zmiňuje 

korespondenci NM s Filozofickou fakultou v Bratislavě, která proběhla na 

doporučení Dobroslava Orla a konstatuje, že zatím zůstává bez odpovědi. 

Zmiňovaný seznam hudebnin bohužel není ke kopii dopisu přiložen. 

(ANM – RNM 143/ č. 1095) 

• Dopis ze 4. května 39, podepsaný parafou [A. Zemek], ve kterém pisatel 

žádá profesora Orla o upřesňující informaci, cit: „…zda-li slovenské písně 

Miloše Liboveckého jsou autografy nebo opisy...“28(ANM – RNM 

143/ č. 1293) 

Od Dobroslava Orla jsou v ANM z roku 1939 dva dokumenty.  

• Odpovědí na dopis ze 4. května je rukou psaný lístek29 s datací na poštovním 

razítku 5. V. 39, adresovaný Národnímu muzeu s textem, cit: „Zmíněné 

písně a sbory jsou autografy, ale zatím nemohou býti dány nikomu 

k dispozici ani k náhledu. V úctě Orel“. (ANM – RNM 143/ č. 1332) 

• Rukou psaný, nedatovaný dopis Dobroslava Orla30. Z obsahu vyplývá, že 

Orel s adresátem, s největší pravděpodobností Antonínem Zemkem, byl ve 

věci darování hudebnin hudebnímu oddělení KNM v kontaktu již v době 

                                                           
24 Praha XIX, Alexandrova tř. 25, dnes Jugoslávských partyzánů (Lašťovka, 1997, s.273). 
25 Příloha č. 4. 
26 Příloha č. 5. 
27 Příloha č. 6. 
28 Příloha č. 7. 
29  Příloha č. 8. 
30 Příloha č. 9. 
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svého působení v Bratislavě. Rovněž zde naznačuje jistý problém 

s odvozem svých věcí z Bratislavy. (ANM – RNM 143/ bez čísla, připnuto 

k č. 202) 

„Milý příteli, 

jsem na pensi v Praze. Váš dopis ne“-ano“ přišel do Bratislavy pozdě. 

Když jsem své věci nemohl už odnést z univerzity abych nedal přátelům 

příležitost k udání, že kradu a odvážím do Bratisl Prahy slovenský 

majetek. O tom ústně. 

Ale z domu od sester má v Praze 18 a 19 stol. Jsou to české instr skladby 

z Pardubicka. Rád bych Vám je dal i z toho praktického důvodu, že je 

nemám kam dát. 

Tož jen na lístku napište ano-né. Přivezeme Vám je 

Váš Orel“ 

K Orlem naznačenému problému s odvozem věcí z Bratislavy31 se částečně 

vztahuje v ANM dochovaná korespondence KNM s Děkanstvím filozofické 

fakulty Slovenské univerzity v Bratislavě z  31.12.1941 (ANM – RNM 

156/ č. 90).32 Jedná se o předávací protokol notového rukopisného materiálu 

z pozůstalosti dr. Richarda Veselého33 zmocněnci Dobroslava Orla, prof. JUDr. 

Václavu Budilovi.34 

                                                           
31 O tomto sporu se zmiňuje i Veronika Mráčková ve své práci Dobroslav Orel a jeho práce 

s hudebními rukopisy 14. – 16. století: „V roce 1938, kdy Dobroslav Orel opustil Bratislavu, musely 

být všechny prameny vráceny na jejich původní místo do českých a slovenských archivů. To 

vyvolalo spor mezi Orlem a vedením fakulty, které hudební rukopisy považovalo za vlastnictví 

semináře…“ (2015, s. 13) 

32 Příloha č. 10. 

33 Richard Veselý (8.3.1880, Molitorov u Kouřimi – 24.7.1933, Libeř), hudební spisovatel. Studoval 

hudební vědu na Karlově univerzitě, kde byl žákem Otakara Hostinského, na vídeňské univerzitě 

potom u Guido Adlera. Doktorát získal až krátce před smrtí v roce 1933 na Univerzitě Komenského 

v Bratislavě. Měl vřelý vztah k moderní české hudbě, což se odrazilo v celé řadě článků, které 

věnoval hudebním skladatelům Vítězslavu Novákovi, Rudolfu Karlovi, Otakaru 

Ostrčilovi a dalším. Sestavoval slovníková hesla – pro vydání Grove´s Dictionary of Music and 

Musicians z roku 1927 připravil hesla: Rudolf Karel, Vítězslav Novák, Otakar Ostrčil, Josef Suk. 

Psal úvody ke koncertům České filharmonie a věnoval tomuto orchestru i dvě knižní publikace. Od 

roku 1918 byl v Praze členem zkušebních komisí při státních zkouškách, sestavil k tomuto účelu též 

učebnici dějin hudby. Byl rovněž činný v hudebním odboru Umělecké besedy. Věnoval se 

jednatelské funkci v českém spolku Jacques-Dalcroze, který po vlastních studiích na Dalcrozově 

škole v Hellerau pomáhal zakládat a kde potom působil jako profesor dalcrozovské rytmiky. Jeho 

knihovnu a literární pozůstalost věnovala rodina z větší části pražskému Národnímu muzeu 

(Hnátová, ČHS, 2012). 
34Prof. JUDr. Václav Budil (1.9.1894, Praha – 14.2.1982, Bratislava), profesor římského práva. 

Právnická studia absolvoval na bratislavské právnické fakultě v roce 1924. Na Právnické fakultě 

Univerzity Komenského začal působit jako učitel od roku 1932, v roce 1934 se habilitoval. V letech 

1937–1939 zastával pozici mimořádného profesora, v roce 1939 ho prezident jmenoval řádným 

profesorem. Jako jeden z mála tzv. "českých profesorů" mohl zůstat působit na fakultě i po vzniku 

Slovenského státu. V letech 1945/46 působil jako Děkan Právnické fakulty…v roce 1950 musel z 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=8235
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=6674
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=2207
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=5328
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=8213
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=8213
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=5328
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=2207
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=8213
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=2505
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=7704
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=2405
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Na průvodním dopise protokolu je rukou připsána poznámka dr. Axmana:35 

„Vzal na vědomí a po letech a dlouhém dopisování s touhou očekává D.P.Axman 

13.I.42“ 

Z dohledané korespondence je zřejmé, že se jedná pouze o fragment ze vzájemné 

komunikace. Datace děkovného dopisu ředitele Národního muzea ze 14. dubna, ve 

kterém je zmíněn přiložený seznam zkatalogizovaných [!] hudebnin, nesouhlasí 

s datem posledního zápisu v přírůstkové knize hudebního oddělení, který je datován 

29.5.[1939]. Poslední zápis v přírůstkové knize KNM je datován 21.8.[1939].  

3.2 Průzkum fragmentu knihovny Dobroslava Orla ve fondu KNM 

Na základě excerpce signatur z přírůstkové knihy jsem všechny dohledané 

svazky popsala s knihou v ruce. Při průzkumu jednotlivých svazků jsem se kromě 

knihovnického popisu zaměřila především na dokumentaci provenienčních 

záznamů a poznámek. 

3.2.1 Přírůstková kniha KNM 

V souladu s obvyklou knihovnickou praxí jsou ke každému přírůstkovému číslu 

přiřazeny signatury. Všechny uvedené signatury jsou ve formátu 

číslo – písmeno – číslo. Písmena jsou používána velká i malá, číselný zápis je často 

kombinací latinských a arabských číslic.  U několika položek je k signatuře rukou 

nebo razítkem doplněno „Umění“36, „Sál starých tisků“37 a „Rukopisné odd.“38. 

Tyto poznámky odkazují na speciální části fondu, kam byly knihy zařazeny. U dvou 

přírůstkových čísel není signatura v přírůstkové knize uvedena. U jednoho byla 

nahrazena razítkem „Sklad“ a rukou dopsanou poznámkou „Defekt“39. Tento 

svazek nebyl dohledán. Druhý svazek bez signatury v přírůstkové knize40 jsem 

později dohledala i se signaturou v naskenovaném lístkovém katalogu KNM. Celý 

                                                           
fakulty odejít z politických důvodů do důchodu. Zůstal žít v Bratislavě a římskému právu se věnoval 

v soukromí (Gregor, 2019). 

35 Emil Axman (3.6.1887, Rataje u Kroměříže – 25.1.1949, Praha), hudební skladatel, historik, 

archivář. Na FF UK v Praze studoval historii a hudební vědu u Z. Nejedlého a estetiku u 

O. Hostinského, dále zpěv u F. Spilky, skladbu u V. Nováka a kontrapunkt u O. Ostrčila. Zpíval 

v Hlaholu. Od roku 1913 pracoval v Knihovně Národního muzea jako správce hudebního archivu, 

který vedl až do své smrti … Za protektorátu vykonával funkci ředitele Knihovny Národního muzea, 

v květnu 1945 krátce řídil celé muzeum (Vošahlíková, 2004, s. 150). 
36 Přír. čísla 2507, 2508, 2509, 4032, 4034. 
37 Přír. číslo 2805. 
38 Přír. čísla 2838, 4864, 4865, 4866. 
39 Přír. číslo 2861. 
40 Přír. číslo 4782. 
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soubor pětačtyřiceti položek daru Dobroslava Orla je rozepsán po částech 

v přírůstkové knize z roku 1939 v intervalu inventárních čísel 2496–4911. Zápisy 

jsou datovány v rozmezí od 31. 3. do 21. 8. [1939]. Pro snadnější orientaci jsem 

údaje z inventární knihy přepsala do tabulky, která je přílohou této 

práce.41V tabulce kromě údajů z inventární knihy (přírůstkové číslo, signatura, 

poznámka, spisovatel, název spisu, datum zápisu) pro úplnost v přidané poznámce 

uvádím i další evidenční [?] číslo zapsané ve velké části svazků, které jsem měla 

možnost prohlédnout. Tato čísla jsou, stejně jako čísla z přírůstkové knihy KNM, 

čtyřmístná, v kontinuální řadě, lomena rokem 1939. Celý soubor daru Dobroslava 

Orla byl do přírůstkové knihy zapsán v roce darování; dokumentace v Archivu 

Národního muzea naznačuje, že dar byl při převzetí zaevidován po jednotlivých 

položkách, celý soubor darovaných knih tedy zřejmě prošel kromě zápisu do 

přírůstkové knihy KNM ještě další administrativní evidencí. Možným vodítkem pro 

identifikaci těchto čísel by mohl být již zmiňovaný časový nesoulad datování zápisů 

v přírůstkových knihách knihovny a hudebního oddělení ve srovnání datací 

děkovného dopisu ředitele muzea, ve kterém Orla informuje o dokončení 

inventarizace daru42. Nepodařilo se mi dohledat žádný dokument, který by 

prokazatelně objasnil význam těchto čísel. 

V souvislosti s historickým vývojem způsobu práce s fondy došlo v roce 1943 

k převedení jednoho rukopisu43 do Literárního archivu NM a po roce 1964 k jeho 

převodu do sbírek Památníku národního písemnictví44. 

3.2.2 Uložení fondu 

Fond je včleněn do fondu KNM a jeho uložení proto odpovídá standardům 

způsobu řazení a deponování knihovních jednotek v KNM. Staré tisky a rukopisy 

jsou aktuálně deponovány částečně v depozitářích v Terezíně (ÚDT2) a na 

Zbraslavi, novější tisky jsou dočasně deponovány v Nové budově NM 

a v depozitáři v Terezíně. Časopisy jsou deponovány v depozitáři Oddělení 

časopisů v Královské oboře. 

                                                           
41 Příloha č. 11. 
42 Srov. příloha č. 6. 
43 Přír. číslo 2838. 
44 1. ledna 1964 byl Literární archiv Národního muzea (od roku 1962 fungující jako samostatné 

oddělení) připojen k Památníku národního písemnictví. 
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Jeden rukopis z daru Dobroslava Orla převedený do Literárního archivu PNP, se 

zde (přečíslovaný a zařazený do jiného fondu) nachází dodnes.45  

 

3.3 České muzeum hudby 

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 1939 bylo ještě součástí Knihovny 

Národního muzea hudební oddělení, provedla jsem průzkum inventární knihy 

z tohoto období v Českém muzeu hudby (dále jen: „ČMH“).46 

Hudební oddělení mělo samostatnou přírůstkovou knihu pro zápis přírůstku 

hudebnin. Ve zprávě o činnosti hudebního oddělení za rok 1939, která je vložena 

v přírůstkové knize hudebního oddělení, nyní České muzeum hudby, je Dobroslav 

Orel jmenován mezi dárci, kteří „četnějšími dary přispěli hudebnímu oddělení … 

Prof. Dr. Dobroslav Orel /pozůstalost po jeho otci/“47. Akvizice daru hudebnin od 

Dobroslava Orla je zapsána pod čísly 324–332, 334–42848, dále 445–501 a 50449, 

542–54450, 645–67751, 719–72152,742–74453 a 786–79954. Souhrnem se jednalo 

o dar 215 svazků hudebnin z celkového počtu 2171 svazků, které hudební oddělení 

v roce 1939 vykázalo. Z poznámky ve zprávě vyplývá, že uvedené hudebniny jsou 

z pozůstalosti Orlova otce.55 

Vzhledem k tomu, že zápisy v inventárních knihách KNM i ČMH jsou shodně 

datovány od března 1939, domnívám se, že soubor knih v KNM byl rovněž součástí 

daru, jehož početně větší část tvořily hudebniny. 

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 1939 bylo Hudební oddělení součástí KNM. 

Kancionály a Roráty byly zapsány do přírůstkové knihy knihovny, ačkoliv se jedná 

o hudebniny. Při vzniku Hudebního oddělení byly v knihovně ponechány ty 

                                                           
45 Pův. přír. č. 2120/39, sign. KNM   XVIII C 59, přír. číslo PNP 160/48 [sic], sign. 4 F 27. Číslo na 

posledním listu 85/43 + razítko nečitelné. V LA PNP je tento svazek začleněn do složky Pozůstalost 

(fond) Drtina František  
46 Za poskytnutí excerpce přírůstkových čísel a možnost nahlédnutí do přírůstkové knihy děkuji 

PhDr. Markétě Kabelkové, Ph.D., vedoucí hudebněhistorického oddělení NM. 
47 Příloha č. 12; foto zprávy z přírůstkové knihy ČMH. Bez čísla. 
48 S datem 18.3.[1939], str. 176–178. 
49 S datem 28. 3. [1939], str. 179–180. 
50 S datem 3. 4. [1939], str. 181. 
51 S datem 5. 5. [1939], str. 184. 
52 Datum nečitelné, str. 185. 
53 S datem 20. 5. [1939], str. 186. 
54 S datem 29. 5. [1939], str. 187. 
55 František Orel (2. 8. 1845 Velké Bílovice – 17. 7. 1919 Dolní Roveň). Osobností a odkazem 

Františka Orla se zabývá Mgr. Jakub Michl, Ph.D.  
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hudebniny, které měly „literární“ charakter. Z hlediska pozdější koncepce 

hudebního oddělení bychom tyto svazky řadili spíše mezi prameny hudební 

historie, zároveň je ale třeba zohlednit, že evidence, zpracování a ukládání sbírek je 

velmi komplexní problematika a při dělení fondů v tak rozsáhlých sbírkách, jaké 

spravuje Národní muzeum, není možné při posuzování povahy materiálů vždy 

přistupovat jednotně, zvláště pokud se jejich kvalita zásadně dotýká více oborů. 

V ČMH je rovněž uložen velmi rozsáhlý soukromý archiv Dobroslava Orla.56 

Orlova písemná pozůstalost, která obsahuje rukopisy jeho prací, korespondenci a 

fotografie, byla do NM – ČMH předána v roce 1954 (NM – ČMH přír. číslo 1/54). 

  

                                                           
56 Katalogizaci z větší části provedla Veronika Mráčková a Jakub Michl při přípravě podkladů pro 

mezinárodní konferenci Pocta Dobroslavu Orlovi. 
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4 Popis souboru darovaných knih 

 

4.1 Jazyková analýza 

Z celkového počtu 45 svazků, věnovaných Dobroslavem Orlem KNM v roce 

1939, je většina v češtině, a to včetně rukopisů a starých tisků. Z dalších jazyků je 

zastoupena angličtina57, francouzština58, němčina59, slovenština60 a italština61. 

Několik svazků je částečně v latině; psaných německy a latinsky62, latinsky a 

řecky63, česky a latinsky64. Jeden výstavní katalog je slovensky, francouzsky a 

německy65 a jeden slovensky a francouzsky66. 

4.2 Obsahová analýza 

Z celkového počtu 45 darovaných, resp. v přírůstkové knize zapsaných svazků, 

se jich podařilo fyzicky dohledat 4367. Jsou podle své vnější formy a obsahu 

uloženy v příslušných fondech knihovny. Převážnou část souboru tvoří hudební 

literatura, a to včetně starých tisků a rukopisů, a literatura náboženská. 

Zastoupeny jsou publikace o církevní hudbě, náboženské a filozofické studie, 

sborníky a katalogy výstav, literatura pedagogická a periodika. V menší míře pak 

skupina jednotlivin, poesie, beletrie a jedna právní příručka. 

Na základě průzkumu fondu lze rozdělit celý soubor do dvou základních skupin.  

V první řadě Dobroslav Orel věnoval knihovně soubor rukopisů a starých tisků, 

které úzce souvisely s jeho odbornou činností a prací na Českém kancionálu 

a Rorátech. Pouze část těchto svazků má doloženou původní provenienci (fara 

v Miletíně), zbylé svazky byly pravděpodobně získány v průběhu dlouholetého 

sběru podkladů a práce na Kancionálu. 

V roce 1919 byl Dobroslav Orel Ministerstvem školství a národní osvěty 

jmenován konzervátorem hudebních památek, varhan a kostelních archivů. Na 

                                                           
57 Přír. číslo 2725 (sign. 111 H 3). 
58 Přír. číslo 2739 (sign.111 H 5). 
59 Přír. číslo 2724 (sign. 111 K 21), 2727 (sign. 111 H 6) a 2508 (sign. 68 D 37). 
60 Přír. číslo 2507 (sign. 95 F 44) a 2820 (101 K 140). 
61 Přír. číslo 2509 (sign. 95 E 56). 
62 Přír. číslo 2733 (sign. 111 F 5). 
63 Přír. číslo 2729 (sign. 111 H 9). 
64 Přír. číslo 2839 (sign. 108 D 17). 
65 Přír. číslo 4034 (sign. 96 E 30). 
66 Přír. číslo 4032 (sign. 72 B 14). 
67 Nedohledané svazky: 2806/39 (sign. 102 F 61); 2861/39 (bez signatury). 



27 
 

základě tohoto pověření měl volný přístup ke všem rukopisům a hudebním 

pramenům v církevních archivech v celém Československu68. „S kodexy volně 

manipuloval z místa na místo, některé se mu však nepodařilo vrátit do původních 

archivů“ (Mráčková, 2015, s. 10).69 

Předání souboru dvanácti kancionálů a svazků nábožných písní do KNM bylo 

tedy z profesního hlediska nejlepším řešením. S jistou mírou spekulace se 

vzhledem k politickému a společenskému vývoji v letech následujících pozitiva 

tohoto kroku potvrzují.  

Jedná se o rukopisy a staré tisky z 18. – 19. století. Kromě samotné historické 

hodnoty těchto svazků je významný i fakt, že s těmito konkrétními prameny 

Dobroslav Orel prokazatelně pracoval při své práci na tvorbě Českého kancionálu 

a Staročeských rorátech. V poznámce připsané Orlem k darovacímu dopisu faráře 

z Miletína, P. Františka Červinky, který je součástí jednoho svazku70, je navíc 

samotným Orlem toto doslovně uvedeno.  

„2 rukopisy a) Knížka Rorátní z r. 1807 [..?] not  b) Opis Slavíčka Rajského z r 

1806 se svolením far. úřadu v Miletíně, odkud byly knihy půjčeny K práci o 

Českém Kancionalu, vyd. …[nečit] r. 1921          21.IV.1939    Orel“ 

V jednotlivých svazcích jsou v textech Orlovou rukou připsány četné poznámky 

a odkazy. Domnívám se, že Orlovy poznámky v textu by mohly být cenným 

pramenem informací pro muzikology, zabývající se vývojem náboženské písně 

v Čechách. Část těchto zápisů jsem zdokumentovala a ukázky jsou přílohou této 

práce.71 Pro úplnost předkládám i ukázku z Orlovy pracovní kartotéky, která je 

uložena v ČMH (NM – ČMH krabice 1/196).72 Na samostatné lístky si Orel 

zapisoval poznámky k jednotlivým svazkům, se kterými pracoval. „Mezi 

katalogizovanými prameny nacházíme převážně rorátníky, kterými se Orel zabýval 

snad úplně nejvíce. Na každém lístku sledujeme signaturu kodexu, folio výskytu 

                                                           
68 Legitimace Dobroslava Orla, NM – ČMH, krabice 31-B, inv. č. 41 (Mráčková, 2015, s. 10). 
69 Své tvrzení Veronika Mráčková opírá o poznatky vycházející ze zpracování části (velmi rozsáhlé) 

Orlovy pozůstalosti, uložené v ČMH.  

70 Dopis faráře z Miletína je ve svazku s přír. č. 4910/39 (sign. XVIII E 7); v přípisu zmiňovaný 

Slavíček rajský  přír. č. 4911/39 (sign. XVIII E 5). 
71 Viz odkazy a náhledy u jednotlivých svazků. 
72 Příloha č. 13/1–3. Pracovní kartotéka Dobroslava Orla. 
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daného zpěvu, notový incipit, text a popř. název liturgické slavnosti“ (Mráčková, 

2015, s. 14).  

Sám Orel se k práci na Českém kancionálu a Rorátech vyjádřil například svým 

příspěvkem v Časopise katolického duchovenstva (dále: „ČKD“): „O každé písni 

v Kan. svat. se sestavuje celá její historie, aby se poznal stav a původ jejich nápěvů. 

Jaká to zdlouhavá práce, uzná ten, kdo něčím podobným se zabýval. Za příklad 

uvádím přípravné studie k rorátním zpěvům, jež v Kanc. svat. pod titulem „písně 

adventní“ postrádají všeho historického podkladu, a veřejností se mylně kladou do 

doby Karla IV., ač v nich „cantilenae“ jsou z doby pozdější. Nejlepší a patrně 

původní rukopisy rorát jsou v Hradci Králové; jeden jest pod sign. II. 7 z r. 1585 

a 1586 a obsahuje zpěvy rorátní a adventní …“  Dále v textu Orel popisuje práci 

s jednotlivými svazky: „Výběr dle rk. Královéhradeckého II. 7 srovnán s druhým 

jmenovaným zápisem, pak přirovnán k rk. univ. knih. XVII. F 45., k rorátníku 

Strahovskému sig. D. F. IV. 3. z roku 1588, k rp. Sedlčanskému, Roudnickému 

a k rukopisům musejním, jež jsou z doby pozdější. Také přibrány na poradu zápisy 

rorátních písní v rukopisu Křížovnickém a Příbramském … Do zpěvníku upravují 

texty Fr. Kyselý a X. Dvořák, ale tak, aby zachovaly co možno původní ráz. Jen 

rhytmicky budou texty opraveny přehozením slov a nepatrnou záměnou při nápěvu 

notovaném přesně podle originálův.“ (Orel v ČKD, 1907, s. 183) 

Z uvedených citací je zřejmé, jak důkladně a s vysokou odbornou erudicí Orel 

přistupoval ke své práci.  

Jak již bylo zmíněno výše, v ČMH se mimo jiné v pozůstalosti Dobroslava Orla 

nachází i pracovní kartotéka, ve které si Orel zaznamenával poznámky a nápěvy 

z jednotlivých svazků kancionálů, se kterými pracoval. Určením a popsáním 

provenience několika těchto svazků z Orlova majetku v KNM, které obsahově 

korelují s Orlovými dochovanými pracovními podklady, se rozšiřuje možnost 

badatelské práce s primárními zdroji.73 

Druhou část daru tvoří muzikologická literatura, knihy o umění a v zanedbatelné 

míře varia. Vzhledem k tomu, že se jedná o dar, nikoliv o pozůstalost, vidíme na 

tomto souboru osobní výběr Dobroslava Orla pro KNM. Ačkoliv těžištěm 

                                                           
73 Možnost odborného a vědeckého zhodnocení provenienčních záznamů a vpisků v knihách je 

ostatně i jedním ze zásadních předpokladů i výstupů projektu Provenio. 
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a hlavním důvodem daru bylo bezesporu předání rukopisů a starých tisků do 

odborné správy KNM, byly i zbylé svazky vybrány s ohledem na obohacení 

odborného fondu knihovny. 

Tato část darovaných knih souvisí s Orlovým působením na Slovensku, 

respektive s jeho návratem a stěhováním zpět do Čech. Naprostá většina těchto 

darovaných svazků byla vydána mezi lety 1919–1938; významnou část souboru 

tvoří díla jeho kolegů z Univerzity Komenského.  

V několika svazcích je připsáno věnování Dobroslavu Orlovi. Část dedikací je 

adresována třetím osobám, Anně Dočkalové a Aloisi Kolískovi74, Orlovým 

blízkým spolupracovníkům.75  

                                                           
74 Alois Kolísek (1. 4. 1868,  Protivanov – 25. 8. 1931, Brno), kněz, hudební publicista, politik, 

poslanec Revolučního národního shromáždění (1918–20). Měl silné vazby na Slovensko. Roku 

1919 byl stejně jako Orel jmenován profesorem na nově založené Univerzitě Komenského v 

Bratislavě. Zde vytvořili velmi výkonný pracovní tandem (Andršová, 2019, str.7). 
75 Všechny provenience a dedikace jsou popsány v 5. kapitole u jednotlivých svazků. 
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5 Seznam knih z daru Dobroslava Orla 

V soupisu jednotlivých svazků jsem zachovala pořadí zápisu v přírůstkové knize 

KNM. Pro snadnější orientaci jsem jednotlivé svazky přepsala v pořadí a se 

základními identifikačními údaji (tak jak jsou uvedeny v přírůstkové knize) do 

tabulky, jež je přílohou této práce.76  

U každé popisované jednotky uvádím bibliografickou citaci podle citační normy 

ČSN ISO 690, fyzický popis dokumentu včetně popisu a obrazové dokumentace 

případných provenienčních záznamů a zápisků. 

Rozměry jednotlivých svazků jsou zaokrouhleny v jednotkách cm nahoru. 

Razítka a štítky KNM jsou označeny na základě práce Marty Vaculínové ve 

sborníku „Ex libris… Ex bibliotheca…“, která je v kapitole „Knihovna Národního 

muzea v razítkách a exlibris rukopisné sbírky“ systematicky popsala (Ex libris…, 

2015, s. 27-32). Ve své práci se držím použitého číselného značení a uvádím je 

v popisu jednotlivých svazků. V naprosté většině svazků byl použit štítek s nápisem 

„Knihovna Národního musea“ v grafické variantě se lvem v erbu „typ 10“ a razítko 

s erbem „typ 13“. V několika svazcích jsem identifikovala menší nápisové razítko, 

které není v práci M. Vaculínové popsáno (pozdější varianta nápisového razítka 

„typ 15“ se „z“ ve slově „muzea“). V jednom svazku je na vlepeném dedikačním 

dopisu použito česko-německé protektorátní razítko77 (není popsáno). 

       

Štítek KNM, typ 10   Štítek KNM, typ 11 

 

                                                           
76 Tabulka, viz příloha č. 11. 
77 Sign. XVIII E 7, položka 44 v seznamu knih. 
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Razítko KNM, typ 13  Razítko KNM, není popsáno (pozdější varianta „typ 15“) 

 

U velké části svazků je na obálce nalepený štítek s rukou psaným číslem. Číslo na 

štítku se ve všech případech shoduje s posledním číslem, použitým v signatuře. 

Tato čísla nejsou unikátní (několikrát se opakuje např. č. „5“), jednalo se o pomůcku 

při stavění fondu a vyhledávání knih.  

 

        

 
 

1. sign. 95 F 44 

Výstava "Diela Dušana Jurkoviča": [pořádá] Umelecká beseda slovenská 

a Pracovné sdruženie architektov na Slovensku v Bratislave od 7. do 30. mája 1938 

v budove Umeleckej besedy slovenskej - Šafaríkovo námestie. V Bratislave: 

Umelecká beseda slovenská, 1938. 32 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2507/39; „Umění“ 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2124/39; na obálce nalepený štítek 

s rukou psaným číslem „44“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea s razítkem „Umění“, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu, typ 13; na zadní straně u tiráže malé nápisové 

razítko (pozdější varianta „typ 15“). 

Rozměr: 21 x 15 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Průvodce výstavou, slovensky, obrazová příloha. 
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Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

2. sign. 68 D 37 

KNACKFUSS, H. Rembrandt von H. Knackfuß. 15. Auflage. Bielefeld und 

Leipzig: Velhagen & Klasing, 1924. 184 s., barevné ilustrace. Künstler-

Monographien; 3. 

 

Nedohledáno pod původní signaturou. Svazek byl přesignován na 2 A 8 (resp. 2 A 

8/3). 

  

Lístkový katalog KNM 

 

Přírůstkové číslo KNM: 2508/39 na předsádce dole uprostřed. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2123/39 vpravo dole na ochranném 

kartonovém přebalu knihy. Na ochranném přebalu i na deskách vlevo nahoře 

nalepený malý štítek s razítkem „Umění“ a rukou psaným číslem „8/3“. 
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Signaturový štítek: Knihovna Národního musea s razítkem „Umění“ (na štítku 

uvedena nová signatura 2 A 8/3), typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13 a razítko „Umění“ s připsanou 

signaturou 2 A 8/3; na poslední straně uprostřed malé nápisové razítko (pozdější 

varianta „typ 15“). 

Rozměr: 25 x 18 cm 

Vazba: Měkká plátěná vazba s pevným kartonovým ochranným přebalem. 

Popis knihy: 15. vydání umělecké monografie Rembrandta v bibliofilské edici 

Liebhaber-Ausgaben. Tištěno novogotickým písmem, německy. 

 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

3. sign. 95 E 56 

SINDACATO LAZIALE FASCISTA DEGLI ARTISTI. Prima mostra del 

Sindacato laziale fascista degli artisti. Roma: Squarci, 1929, 65 s., 44 l. obr. příl. 

 

Přírůstkové číslo KNM: 2509/39, fond „Umění“. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2122/39; na deskách v pravém 

horním rohu nalepený štítek s rukou psaným číslem „56“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea. 

Razítko: Rub str. 1 typ 13; str.  62, 64 a rub 44 listu obrazové přílohy – typ 25. 

Rozměr: 23 x 21 cm 

Vazba: Pevná papírová. 
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Popis knihy: Katalog výstavy První výstava fašistického svazu umělců Lazia, 

Řím, 1. 3. – 30. 5. 1929. 

Provenienční záznamy a vpisky: Místy červenou pastelkou značky a poznámky. Na 

straně 25 u portrétní busty barona R. Angeloni od umělce Eleuteria Riccardiho 

nečitelně, velmi pravděpodobně Orlovou rukou připsáno [„Marten“]. 

 

 

4. sign. 108 G 7 

Zpěvník pro školní mládež. 3., rozmnožené vyd. V Počátcích: J.A. Wostrý, 1862. 

114 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2691/39 na přední předsádce vpravo dole; na deskách 

v levém horním rohu nalepený štítek s rukou psaným číslem „7“. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2067/39 na přední předsádce vlevo 

dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu, typ 13. 

Rozměr: 17 x 10 cm 

Vazba: Pevná, poloplátěná. 

Popis knihy: Zpěvník nábožných písní, tištěno humanistickým písmem, česky. 
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Provenienční záznamy a vpisky: na předsádce podepsán „Mrštík Josef Antonín. 

1862.“78 

 

 

 

5. sign. 108 G 4 

VAŠICA, Josef, ed. Písně o čtyřech posledních věcech člověka. V Praze: 

František Nábělek, 1934. 92 s. 

Písně o čtyřech posledních věcech člověka /v tiráži uvedeno: Čtyři písně 

o posledních věcech člověka/, Vyňato z 3. vydání Kancionálu českého od V.M. 

Šteyera, tištěného v Praze roku 1697. 

Přírůstkové číslo KNM: 2695/3 na prvním listu vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2062/39 na prvním listu vlevo dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed a na rubu volně vloženého listu, typ 13. 

Rozměr: 18 x 11 cm 

Vazba: Měkká, papírová obálka. Ruční papír s vodoznakem PRAGA, 92 

číslovaných stran, od strany 53 nerozřezáno; nečíslovaný výtisk.  

Volně vloženo: Imprimatur Nr. 8773 

                                                           
78 Josef Mrštík (17. 4. 1854, Závraty – 4. 9. 1914, Poděbrady), v letech 1892–1901 byl profesorem 

pastorálky a katechetiky při biskupském semináři v Hradci Králové. Od r. 1901 do počátku r. 1913 

byl arciděkanem v Chrudimi a současně biskupským komisařem zdejších středních a odborných 

škol. Od r. 1913 až do své smrti byl proboštem a vikářem v Poděbradech. V Chrudimi působil v 

obecním zastupitelstvu, byl členem kuratoria městského sirotčince a špitálu, místní a okresní školní 

rady. Napsal řadu teologických článků do církevních časopisů a sborníků, článků a referátů 

o církevní hudbě (Kobetič, 2002, s.144). 
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Popis knihy: Soukromý příležitostný tisk, výňatek z Kancionálu českého.79 

Provenienční záznamy a vpisky: Rukou psané věnování Vojtěcha Nábělka80 

Dobroslavu Orlovi na titulním listu: „Jeho magnificenci Ph. Dr. Dobroslavovi 

Orlovi věnuje oddaný dr. Vojta Nábělek“.  

 

 

6. sign. 108 G 1 

BARTOŠ, Jan. Znáte Jakuba Demla? Ve Velkém Meziříčí: Jan Mucha, 1932. 109 

s. [8 s.] 

Přírůstkové číslo KNM: 2696/39 na obálce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2099/39 na obálce vlevo dole; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „1“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Uprostřed na straně 3 a10, typ 13. 

Rozměr: 18 x 12 cm 

Vazba: Měkká, papírová, rozpadlá. 

Popis knihy: Životopis Jakuba Demla. 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

                                                           
79 Dle sdělení Mgr. Kateřiny Andršové, Ph.D., píseň do této publikace vybíral Dobroslav Orel. 

80 Prof. Dr. Vojtěch Nábělek (1894–1942), botanik, Orlův kolega z Univerzity J.A. Komenského 

v Bratislavě. Vojtěch Nábělek tento titul vydal v roce 1934 spolu se svými sourozenci na památku 

jejich sestry Anny Nábělkové (1891–1931), klavírní virtuózky.  
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7. sign. 111 K 21 

BRANBERGER, Joh., ed. Musik-Almanach für die Tschechoslowakische 

Republik. Prag: J. Hoffmann’ s W[it]we, 1922, 367 s. 

 

Přírůstkové číslo KNM: 2724/39 na obálce vlevo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2090/39 na obálce vlevo dole; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „21“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ13. 

Rozměr: 16 x 10 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Almanach českých hudebníků a hudebních publicistů, psáno 

německy. Na straně 96 heslo: „Orel, Agathon P., *1870 zu Ronow. Univ. Prof in 

Preßburg. – Musikhist. Werke.“ 

Provenienční záznamy a vpisky: Věnování „Slečně Anně Dočkálové D[r] Alois 

Kolisek.“81 

 

 

8. sign. 111 H 3 

                                                           
81 Tento svazek je zřejmě z pozůstalosti Aloise Kolíska – Orel byl Kolískovým dědicem. Valnou 

většinu pozůstalosti Orel včlenil do agendy semináře pro hudební vědu, ale něco zůstalo v jeho 

držení... Ve slovenské části pozůstalosti jsou všechny koncepty i překlady (za upřesnění děkuji Mgr. 

Kateřině Andršové, Ph.D.). 
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NEWMARCH, Rosa. Songs to a Singer: And Other Verses. London: John Lane, 

1906, 108 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2725/39 na předsádce vlevo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2087/39 na předsádce vlevo dole; 

na papírovém přebalu nalepený štítek s rukou psaným číslem „3“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 19 x 13 cm 

Vazba: Pevná plátěná vazba zdobená zlaceným ornamentem, papírový přebal. 

Popis knihy: Anglicky, sbírka básní. 

Provenienční záznamy a vpisky: Na předsádce věnování: „To The Rev. Professor 

Kolisek souvenir of his recital of Slovak songs    London, May 31. 1921    Rosa 

Newmarch.“82 

 

 

9. sign. 111 H 6 

Gallerie der berühmtesten Tonküstler des achtzehnten und neunzehnten 

Jahrhunderts. 1. Theil: Ihre kurzen Biographieen, charakterisirende Anekdoten 

und ästhetische Darstellung ihrer Werke [hudebnina]. 2. wohlfeilere Ausg. Erfurt: 

Müller, 1816. 173 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2727/39 na předsádce vlevo dole. 

                                                           
82 Rosa Harriet Newmarch (18. 12. 1857, Leamington Spa, Warwickshire – 9. 4. 1940, Worthing, 

Sussex), anglická básnířka a hudební publicistka, obdivovatelka a propagátorka Leoše Janáčka a 

slovenské hudby. 
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Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2088/39 na předsádce vlevo dole; 

na předsádce a na titulním listu dole uprostřed červenou pastelkou napsáno číslo 

„3“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: 

• Na rubu titulního listu razítko KNM, typ 13. 

• Na titulním listu, na str. 17 a 53 razítko Theodora Proksche; text na razítku 

„ MUSIK BILDUNGS ANSTALT DES THD. PROKSCH". 

• Na titulním listu vyraženo slepotiskové razítko Theodora Proksche; text na 

razítku: "THEODOR PROKSCH MUSIKINSTITUT DIREKTOR". 

 

Rozměr: 17 x 11 cm 

Vazba: Pevné papírové desky. 

Popis knihy: Německy, tištěno novogotickým písmem. Biografická monografie, 

teoretická práce na téma paralel mezi Josefem Haydnem a W. A. Mozartem. 

Původní provenience: Knihovna Theodora Proksche.83  

Provenienční záznamy a vpisky: 

• Na rubu přední předsádky Orlovou rukou napsáno: „Theodor Proksch 

(1843–76) syn Jozefa P84 který po otci řídil se sestrou Marií85 známou 

školu, v niž se učil Smetana“. 

                                                           
83 Theodor Proksch (1843, Praha – 1876, Praha), hudební pedagog a skladatel, ředitel hudebního 

ústavu založeného otcem, Josefem Prokschem (Fastl, 2001). 
84 Josef Proksch (1794, Liberec – 1864, Praha) český klavírní pedagog, klarinetista, pianista, 

varhaník, hudební teoretik a skladatel. Byl známý zejména jako učitel B. Smetany a J. Holfelda. 
85 Marie Proksch (1836, Praha – 1900, Praha), klavíristka a hudební pedagožka (Fastl, 2001). 

https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Proksch_Familie.xml
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Virgil_Holfeld
https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Proksch_Familie.xml
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• Na titulní listu vpravo nahoře tužkou napsáno jméno, nečitelné: 

„p.Kon…[?] Svítek“. 

 

• Na zadní předsádce tužkou francouzsky "Ca ne fait rien [?] C'est comune 

[?] est-ce vrai. [ … ?]", nečitelné. 

 

 

10. sign. 111 H 9 

Aristotelis. Πολιτεία Ἀθηναίων: quartum edidt Fridericus Blass. Lipsiae: B. G. 

Teubneri, 1903. 166 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2729/39 v knize neuvedeno. 
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Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2583/39 a 3468/39 na předsádce 

vlevo dole; na deskách vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „9“. 

Signaturový štítek: Knihovna národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 18 x 12 cm 

Vazba: Pevná plátěná s černým, secesně zdobným slepotiskem na deskách. 

Popis knihy: Řecky, latinsky (+ na předsádce a na přídeští německy 

novogotickým písmem tištěné reklamní recenze na další tituly z nakladatelství 

Teubner); Aristotelova Ústava v edici Friedricha Blasse.86 

 

Provenienční záznamy a vpisky: 

• Na mnoha místech jsou poznámky k textu a ke kritickému aparátu. 

Poznámky reflektují 4. vydání Ústavy v edici Frederica G. Kenyona87 

(Berlín, 1903) – značka „K4“. Vzhledem k obsahu poznámek a jejich dataci 

se s velkou pravděpodobností nejedná o zápisky Dobroslava Orla.88 

                                                           
86 Friedrich Blass (1843–1907), německý klasický učenec. 

87 Frederic G. Kenyon (1863–1952), anglický klasický filolog, 1909–1930 ředitel rukopisného 

oddělení knihovny Britského muzea. 
88 Za překlad poznámek a jejich výklad děkuji P. ThLic. Mgr. Cyrilu Tomáši Matějcovi, Ph.D., 

O.Praem. z Katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty UK v Praze.  
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• Na rubu titulního listu je tužkou připsána poznámka, snad Orlovou rukou: 

 „R. Rer 09 č.30 ([nečitelné]) theorie rhytmu“. 

 

 

11. sign. 111 F 5 

VOGELEIS, Martin, ed.: Festschrift zum internationalen Kongress für 

Gregorianischen Gesang 16-19 August 1905 zu Strassburg. Strassburg: 1905. 99 

s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2733/39 na obálce vlevo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné: 2086/39 na obálce vlevo dole; na obálce 

vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „5“. 
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Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 24 x 16 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Německy a latinsky, tištěno humanistickým písmem. Sborník 

kongresu o gregoriánském zpěvu, který se konal 16 – 19. 8. 1905 ve Štrasburku. 

Provenienční záznamy a vpisky: Na obálce vpravo nahoře tužkou napsáno „Orel“ 

(možný Orlův rukopis). 

 

 

12. sign. 111 H 5 

CHARPENTIER, Gustave. Julien ou La vie du poete: poeme lyrique en un 

prologue, quatre actes et huit tableaux. Paris: Eschig, 1913. 91 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2739/39 na obálce vlevo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2085/39 na obálce vlevo dole; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „5“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulní strany vlevo dole a na rubu předsádky uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 18 x 13 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Francouzsky; program a libreto Charpentierovy opery Julien. Opera 

byla uvedena v Paříži v roce 1913 v Opéra-Comique. 
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Provenienční záznamy a vpisky: Na obálce v levé spodní části podepsán 

„Dr. Alois Kolísek“. 

 

 

13. sign. 102 G 46 

BEČÁK, Tomáš, ed. Katolický Kancionál. 9. vydání. Olomouc: Jan Neugebauer, 

1859. 575 s.  

Přírůstkové číslo KNM: 2759/39 na předsádce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2065/39 na předsádce vlevo dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 18 x 12 cm 

Vazba: Celokožená vazba zdobená slepotiskem. Na přední straně ve 

slepotiskovém reliéfu postava, pravděpodobně Jan Křtitel. 

Popis knihy: Katolický kancionál, zvláštní vydání pro Olomouckou arcidiecézi, 

v poznámce vydavatele uvedeno: „Poznamenání swátků a dnů Swatých w celém 

roce, se zwlásstním ohledem na arcidiecési Olomouckou.“ Tištěno česky písmem 

novogotickým a humanistickým. 

Provenienční záznamy a vpisky:  
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• Na titulním listu vyraženo v pravé spodní části slepotiskové razítko, nelze 

bezpečně určit, pravděpodobně razítko arcibiskupství (klobouk a 10 

střapců). 

 

• Na rubu přední předsádky vlevo nahoře zapsaná špatně čitelná poznámka, 

různé rukopisy: 

„Johan Dolažal“ 

„Maryjána Krejčí N…ty“ 

 

 

14. sign. 108 H 3 

Kancionál, to jest, kniha žalmů i písní duchowních : od rozličných mužů Božích, 

Bratří Českých i jiných, k wzdělání, probuzení a potěssení církwe Kristowé w bázni 

Boží složených, sebraných a wydaných … podlé Berlinského Exempláře 

1753. Praha: B. Haase, 1864. 917 s., xxxvii s., 30 s., 8 s. 

přivázáno: 

Rozličné swaté i nábožné modlitby křesťanské, které se při zjewných službách 

Božích užíwají. Nákladem W. Karafiata w Teleci. 40 s., ii s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2762/39 na předsádce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2100/39 na předsádce vlevo dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulní strany uprostřed a na poslední straně přívazku, typ 13. 

Rozměr: 18 x 13 cm 
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Vazba: Polokožená. 

Popis knihy: Tištěno česky, novogotickým písmem. V úvodu, tištěném 

humanistickým písmem, krátké medailony některých autorů písní obsažených 

v kancionálu.  

Provenienční záznamy a vpisky:  

• Tužkou dopsán autor úvodu: „[Napsal Josef Dobiáš.]“ 

 

• Ve svazku vložena vystřižená a kolorovaná postavička vojáka. 

  

 

15. sign. 108 H 14 

HEJČL, Jan, ed. Týden Ducha svatého: církevní hodinky a mešní modlitby: pro 

účast při bohoslužbě veřejné i pro potřebu soukromou. V Olomouci: J. Hejčl, 1930 

[i.e. 1931]. 109 s. 

Přírůstkové číslo KNM:  2763/39 na obálce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2101/39 na předsádce vlevo dole; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „14“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na straně 8, typ 13. 

Rozměr: 20 x 12 cm 

Vazba: Měkká, papírová. Nerozřezáno. 
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Popis knihy: Teologická příručka k liturgii svatodušních svátků. 

Provenienční záznamy a vpisky: Na titulním listu vpravo dole podpis autora: „Dr. 

J. Hejčl“.89 

    

 

16. sign. 84 B 268 

DURYCH, Jaroslav. Ejhle člověk!. V Praze: U Ladislava Kuncíře, 1928. I. kniha 

Akordu. 222 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2766/39 na předsádce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2061/39 na původní obálce. Na 

původní obálce vlevo nahoře a na hřbetu převazby nalepený štítek s rukou psaným 

číslem „268“. Na předsádce tužkou vpravo dole napsáno číslo „374“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Proti titulní straně uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 16 x 11 cm 

Vazba: Polokožená. Kniha převázána, původní vazba měkké papírové desky. 

Popis knihy: Soubor kritických statí Jaroslava Durycha. 

                                                           
89 Jan Hejčl (1868–1935), český katolický kněz, profesor teologie v Olomouci, autor 

náboženských spisů, překladatel Bible. 
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Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

17. sign. 108 H 6 

ZEMAN, Josef. Hlas z Číny. V Brně: Jednota Katolického duchovenstva diecese 

Brněnské, 1932. ilustrace. 268 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2767/39 na předsádce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2060/39 na předsádce vlevo dole; 

na deskách vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „6“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu předsádky uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 20 x 13 cm 

Vazba: Poloplátěné desky. 

Popis knihy: Kniha korespondence P. Josefa Zemana z misie v Číně; soubor 

dopisů původně vydávaných časopisecky. 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

18. sign. 108 H 7 

List sv. Judy Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa římského (1 a 2 Petr). 

Překlad Jan Hejčl. V Řepčíně: Sestry dominikánky, 1933. 89 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2768/39 na obálce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2059/39 na obálce vlevo dole; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „7“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 20 x 12 cm 

Vazba: Měkká, papírová. Nerozřezáno. 

Popis knihy: Biblická teologie. 
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Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

19. sign. 108 H 8 

Kancionálek, čili, Sbjrka nábožných Katolických Pjsnj k rozmnoženj weřegné i 

domácj pobožnosti : wydán pro Biskupstwj Králowéhradecké. W Hradci 

Králowé: Jan Hostiwjt Pospjssil, 1846. 206 tj. 406 s., [10 s.] 

Přírůstkové číslo KNM: 2769/39 na rubu předsádky vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 

• 2077/39 na rubu předsádky vlevo dole. 

• Rub předsádky vlevo dole razítko s datem: „26. 3. 39“. 

• Na rubu předsádky vpravo nahoře tužkou napsaná signatura s otazníkem: 

„69 E 63?“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulní strany dole uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 19 x 12 cm 

Vazba: Polokožená vazba. 

Popis knihy: Kancionál, vydání pro biskupství Královéhradecké. Předmluvu napsal 

biskup Karel Boromejský. Tištěno novogotickým písmem, česky. 

Provenienční záznamy a vpisky: V celém svazku četné drobné poznámky a značky 

(uvádím pouze část dohledaných poznámek jako ukázku), místy opravené číslování 

stránek. 

• Na straně 220: „prostředkovat“ – a podtržené slovo v textu „orodowat“ 

• Na straně 276: „jako: Považujíce památky, str: 270.“ 
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• Např. na straně 278: „?“ – otazníky podél textu. 

• Na straně 279: „nápěv poutnický ?“. 

       

• Na zadní předsádce: „Od Jezuitů   Kde jsi potěšení můj Ježíši. Ach můj 

Bože nejmilejší“. 

 

 

 

20. sign. 108 E 58 

Sedmdesátiny probošta a senátora Th. Dr. Františka Reyla, kněze-lidumila, 

politického, kulturního a sociálního pracovníka: 20. II. 1865 – 20. II. 1935. V 

Hradci Králové: Tiskové družstvo pod ochranou sv. Jana Nepomuckého, 1935. 

86 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2771/39 na obálce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2072/39 na obálce vlevo dole; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „58“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu předsádky uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 23 x 16 cm 

Vazba: Papírová, měkká. 
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Popis knihy: Sborník prací k jubileu ThDr. Františka Reyla.90 Autoři příspěvků 

jsou např. Ministr ing. Jan Dostálek, Biskup Dr. Mořic Pícha, dr. Fr. Ulrich 

(královéhradecký starosta) a další. 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

21. sign. 108 H 5 

JAN EVANGELISTA. Tři listy miláčka Páně. Překlad Jan Hejčl. V Olomouci: 

vydaly sestry dominikánky v Řepčíně, 1932. 65 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2772/39 na první straně vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2073/39 na první straně vlevo dole; 

na obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „5“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Uprostřed na straně 6, typ 13. 

Rozměr: 20 x 12 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Teologické texty. 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek, svazek není rozřezán. 

 

22. sign. 87 IV 361 

BRIDEL, Bedřich. Píseň o svatého [sic] Prokopa kněžstvu. V Olomouci: Dr. Josef 

Vašica, 1932. 24 s. 

Na obálce název: „píseň o kněžství“. 

Přírůstkové číslo KNM: 2773/39 na obálce dole uprostřed. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2075/39 na obálce vlevo dole; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psanou signaturou „87.IV.361“. 

                                                           
90 František Reyl (1865 Josefov – 1935 Hradec Králové), kněz, sociolog a politik. Od roku 1920 do 

roku 1935  senátor Národního shromáždění ČSR za Československou stranu lidovou. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_republiky_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1
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Signaturový štítek: Nemá štítek KNM. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 18 x 11 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Náboženské texty, bibliofilský tisk. 

V tiráži uvedeno: 

„Píseň o svatého Prokopa kněžstvu od jesuity P. Bedřicha Bridela vydal na památku 

25. výročí svého kněžského svěcení jako svůj první soukromý tisk Dr. Josef 

Vašica91. Imprimatur arcibiskupské konsistoře v Olomouci ze dne 12. dubna 1932, 

číslo 6341. 

Podle osnovy Ant. Lískovce vytiskli v květnu l. Páně 1932 Kryl a Scotti v Novém 

Jičíně, a to: A 100 výt. na van Gelderu, B 100 výt. na japonu domácím, C 150 na 

bílém velínu a D 350 na dřevaprostém knihovém, vesměs číslovaných. Tento výt. 

má č. 35 B; Deo gratias“ 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

23. sign. 108 H 4 

PAVEL. Dvakrát do Korintu: první a druhý list sv. Pavla Korinťanům. Překlad 

Jan Hejčl. Olomouc: Sestry dominikánky v Řepčíně, 1934. 181 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2774/39 na obálce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2079/39 na obálce vlevo dole; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „4“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Uprostřed na rubu titulního listu, typ 13. 

Rozměr: 20 x 12 cm 

                                                           
91 Josef Vašica (1884–1968), český filolog, literární historik, překladatel a kněz. Byl prvním 

badatelem, který upozornil na významná díla české barokní literatury, viz např. poezie Bedřicha 

Bridela. 
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Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Komentář k Novému zákonu. 

Provenienční záznamy a vpisky: Nerozřezané listy, bez poznámek. 

 

24. sign. 120 D 40  

Akord: Revue pro kulturní synthesu : Vychází 5 x do roka. Brno: Moravan SKA. 

1935. 

Signatura: U obou čísel, která byla zapsána pod touto signaturou, jsou na obálce 

vlevo nahoře nalepené štítky s rukou psanou signaturou 120 D 40, červeně 

přeškrtnutou. Jedná se o jeden nečíslovaný svazek, resp. přílohu, časopisu Akord a 

o č. 2 časopisu Akord, oba z roku 1935. Oba svazky včleněny do ročníku 1935 

časopisu Akord, signatura Z 3 H 9. 

Přírůstkové číslo KNM u svazku přílohy časopisu: 2775/39 na obálce vpravo dole, 

přeškrtnuto. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, u svazku přílohy časopisu: 2092/39 vlevo 

dole přeškrtnuto. 

Přírůstkové číslo KNM u svazku č.2 časopisu: Na obálce vpravo dole 2775/39, 

přeškrtnuto. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, u svazku č.2 časopisu: 2092/39 na obálce 

vlevo dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního muzea, typ 21 – se signaturou Z 3 H 9 

pro celý doplněný ročník 1935. Dva svazky z daru Dobroslava Orla bez štítku. 
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Razítko: U čísla 2 na straně 17 vlevo nahoře, typ 13. Druhý, nečíslovaný svazek, 

je bez razítka. 

Popis knihy: Dva svazky časopisu Akord. 

Provenienční záznamy a vpisky: Částečně nerozřezané listy, žádné osobní 

poznámky. 

 

25. sign. 108 D 22 

LEPÁČEK, Celestín. Ernest Psichari. V Trnave: Fr. Urbánek a spol., 1937. 

Knižnica časopisu Prameň, sv. 1. 71 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2776/39 na obálce dole uprostřed. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2093/39 na obálce vlevo dole; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „22“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 24 x 16 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Psychologická studie Ernesta Psichariho.92Slovensky. 

                                                           
92 Ernest Psichari (1883–1914), francouzský autor, náboženský myslitel a voják. 
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Provenienční záznamy a vpisky: Na titulním listu věnování autora Anně 

Dočkalové: „Veľaváženej profesorke sl. Dočkalovej v plnej úcte venuje autor93. 

V júnu 1937.“ 

 

 

26. sign. 108 E 45 

ŠAMAN, Václav. Příručka horního práva. V Praze: Václav Šaman, 1936. 161 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2777/39 na předsádce vpravo dole 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2097/39 na předsádce vlevo dole; 

na obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „45“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 23 x 16 cm 

Vazba: Plátěná pevná vazba se zlaceným titulem. 

Popis knihy: Právnická příručka. 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

27. sign. 27 G 38 

KLEYCH, Václav. Ewangelicský Kancyonal, obsahugjcý w sobě Pjsně Duchownj 

Staré y nowé: Kterýchž Cýrkew Ewangelicská, w dnech wssednjch y sláwných, a w 

potřebách swých obecných, y obzwlásstnjch vžjwá, od Blahoslawené Paměti 

                                                           
93 P. Celestín Alojz Lepáček (11. 6. 1905 – 8. 10. 1955), doktor filozofie, pedagog, literární 

historik, překladatel.  



56 
 

D.M.L. a G.T. y giných mužů Ewangelicských z částky složené,z častky přeložené; 

Giž pak S pilnosti mnohau shledané, Na Djly rozdělené, w nich podle liter Abecedy 

spořadané, mjstem y naprawené, k tomu Regstřjky za opatřené: S Přjpogenjm 

wybraných Modliteb a Kollekt k wsselikým časům a potřebám přináležegjcých. 

Sláwě Boží a k wzdělanj cýrkwe/ nynj po druhé w nowě wydany od Wáclawa 

Kleycha wlastnim geho nakladem. Wytisstěn w Žitawě. 1722. [48], 930, [37], [3] s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2805/39 první strana vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2106/39 první strana vlevo dole; na 

první straně vlevo nahoře štítek s razítkem „Sál starých tisků“ a rukou psanou 

signaturou „27.G.38.“; v dolní části uprostřed tužkou číslo „39“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10 a rukou dopsáno „Sál 

starých tisků“. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 16 x 8 cm 

Vazba: Pevná polokožená. Kniha byla převázána a částečně restaurována 

(podlepené první a poslední stránky). 

Popis knihy: Tištěno česky, novogotickou kurzivou. Evangelický kancionál. 

V Knihopisu pod číslem „K 03973“. 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

28. sign. 102 F 61 

přírůstkové číslo KNM: 2806/39 

Nedohledáno. 

 

29. sign. 102 F 6 

HABÁŇ, Metoděj. Sestra Augustina Smičková. Olomouc: Edice Krystal, 1935. 

Vítězové, 1. svazek II. ročníku. 42 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2809/39 na obálce vpravo dole; na obálce vlevo nahoře 

nalepený štítek s rukou psaným číslem „102 F 6/II/1“; na obálce uprostřed tužkou 
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napsána signatura „102 F 6“; na rubu titulního listu uprostřed znovu dopsána 

signatura „102 F 6/II.1“. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2109/39, na obálce dole uprostřed. 

Signaturový štítek: Nemá vlepený štítek KNM. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13.  

Rozměr: 20 x 12 cm 

Vazba: Měkká, papírová. Nerozřezáno. 

Popis knihy: Biografie opavské Františkánky Augustiny Smičkové94, vydáno 

v Olomoucké edici Krystal.95  

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

30. sign. 108 G 5 

HRUBAN, Jaroslav. Základy estetické hodnoty: příspěvek k metafysice estetiky. 

Olomouc: [s.n.], 1930. 138 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2816/39 na první straně vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2110/39 na první straně vlevo dole; 

na obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „5“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na druhé straně uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 17 x 11 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Filozofická stať k teorii estetiky. 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

                                                           
94 Augustina Smičková (1846–1928), řádová sestra a ošetřovatelka nemocných, kongregace 

Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. 
95 „Pro edici Krystal připravil Metoděj Habáň dva tituly v řadě Vítězové, v níž od roku 1934 

vycházely každý měsíc stručné životopisy svatých i dosud nekanonizovaných „služebníků Božích“ 

(Macek, 2018, s. 56). 

 

javascript:open_window(%22https://aleph.nkp.cz/F/6SB5EI1Y5NKAX2VNX6PGHEUER8CLS25DEAF6KF89C8FSDGGUTU-01120?func=service&doc_number=000592315&line_number=0031&service_type=TAG%22);
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31. sign. 86 F 339 

BRANBERGEROVÁ-ČERNOCHOVÁ, Doubravka. Repetitorium dějin hudby. 3. 

část speciální, Paedagogický přehled literatury zpěvu. V Praze: Obec. jednota 

Cyrillská, 1915, [na obálce 1916]. Cyrill; R. 1915. Čís. 9. 116 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2817/39 na obálce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2322/39 na obálce vlevo dole; 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „339“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 20 x 13 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Knihovna časopisu Cyrill. Na obálce uvedeno: „Redaktor Dr. Orel, 

Pedagogický přehled zpěvní literatury, seznam nejdůležitějších pedagogických 

pramenů pro potřeby vyučování zpěvu.“ 

Provenienční záznamy a vpisky: Na obálce rukou napsáno „Redakční exemplář“. 
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32. sign. 101 K 140 

Eucharistické iskry. [Díl] I. V Olomúci-Repčíne: [s.n.], 1930. 164 s.  

Přírůstkové číslo KNM: 2820/39 na první straně vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2108/39 na první straně vlevo dole; 

na obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem „140“. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na druhé straně uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 14 x 9 cm 

Vazba: Měkká, papírová. Nerozřezáno. 

Popis knihy: Duchovní texty. 

Provenienční záznamy a vpisky: Na první straně vpravo nahoře rukou napsáno 

„Kč 5.50“. 

 

33. sign. XVIII C 59 – v LA PNP  

DRTINA, František. Dějiny filosofie novověké. 1901, 38 s. Rukou psaná 

přednáška. 

Přírůstkové číslo KNM: 2838/39 vpravo dole na obálce. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2120/39 vlevo dole na obálce. Na 

zadní straně obálky vpravo dole malé čtvercové razítko, rozpité [lit. arch?] a inv. 

číslo 85/43. 
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Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10, bez zapsané signatury; na 

obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psanou signaturou „XVIII C 59“ a 

razítkem „Rukopisné oddělení“. 

Razítko: Na rubu prvního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 22 x 15 cm 

Vazba: Listy ručně sešité provázkem. 

Popis knihy: Rukopisný zápis přednášky z dějin novověké filozofie.96  

  

Ukázka rukopisu 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

 

34. sign. 108 D 17 

CHALOUPECKÝ, Václav. Pře kněžská z r. 1562: příspěvky k náboženské politice 

Ferdinanda I. v Čechách. Praha: Královská česká společnost nauk, 1925. 207 s. 

Přírůstkové číslo KNM: 2839/39 na přebalu vpravo dole; na prvním listu vpravo 

dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 2113/39 na přebalu vpravo dole, na 

prvním listu vlevo dole; na prvním listu vlevo nahoře nalepený štítek s rukou 

psaným číslem „17“. 

                                                           
96 Dobroslav Orel navštěvoval přednášky Františka Drtiny během studia na Karlo-Ferdinandově 

univerzitě v Praze v letech 1901–1906 (vyučující: mj. Otakar Hostinský, Tomáš Masaryk, Bohumil 

Matějka). V pozůstalosti se zachoval index s detailním výpisem předmětů i přednášejících 

(Andršová, 2019, s. 110). 
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Signaturový štítek: Bez štítku, signatura a přírůstková čísla zapsána na první stranu 

textu. 

Razítko: Na první straně vpravo nahoře, typ 13. 

Rozměr: 25 x 16 cm 

Vazba: Svazek bez obálky, zabaleno v papíru, převázáno provázkem. 

Popis knihy: Příspěvek Dr. Václava Chaloupeckého, profesora Univerzity 

Komenského, k náboženské politice Ferdinanda I. v Čechách. Zvláštní otisk 

z věstníku Královské české společnosti nauk. 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek, na několika málo místech 

podtržený text. 

 

35. sign. neuvedena; nenalezeno – sklad defekt 

přírůstkové číslo KNM: 2861/39 

 

36. sign. 72 B 14 

GALANDA, Mikuláš, ed. UBS: desaťročie výtvarnej práce Umeleckej Besedy 

Slovenskej: 1922–32. Bratislava: Výtvarný odbor Umeleckej Besedy Slovenskej, 

1932. 24 s., [76] l. obr. příl. 

Signatura: Na rubu titulního listu přeškrtnutá signatura 72 B 1497 a pod ní zapsána 

signatura 1 D 14; na obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným číslem 

„14“, na štítku razítko „Umění“. 

 

                                                           
97 Signatura je přeškrtnutá a přepsaná i v lístkovém katalogu, ale v přírůstkové knize není tento 

svazek zapsán jako úbytek.  
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Lístkový katalog KNM. 

Přírůstkové číslo KNM: 4032/39 není ve svazku uvedeno. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 4364/35 na rubu předsádky dole 

uprostřed. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10; signatura zapsaná na 

štítku 1 D 14 a razítko „Umění“. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed, typ 10. 

Rozměr: 30 x 21 cm 

Vazba: Měkká, papírová. 

Popis knihy: Sborník k výstavě pořádané u příležitosti výročí desetileté výtvarné 

práce Umělecké besedy Slovenské. Text francouzsky a slovensky, bohatá obrazová 

příloha. 

 

Provenienční záznamy a vpisky: Na titulním listu vpravo nahoře razítko „Dar 

ministerstva školství a nár. osvěty“. 
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Domnívám se, že u tohoto konkrétního svazku došlo k záměně a byl původně 

chybně zainventován pouze s inventárním číslem (4364/35) bez signatury. 

 

37. sign. 96 E 30 

Muzeum mesta Bratislavy = Das Stadtmuseum in Bratislava = Le musée de la ville 

de Bratislava. Bratislava: Muzeum mesta Bratislavy, [193- ]. [4 s.], xl l. obr. příl. 

Přírůstkové číslo KNM: 4034/39 na předsádce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 3695/39 na předsádce vlevo dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea s razítkem „Umění“, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu uprostřed malé nápisové razítko (není popsáno, 

pozdější varianta typu 15); na protititulu uprostřed razítko, typ 13; uprostřed nahoře 

opět zapsaná signatura a razítko „Umění“. 

Rozměr: 31 x 24 cm 

Vazba: Pevná vazba, papírové desky se zlaceným slepotiskovým nápisem 

„MUSEUM CIVITATIS BRATISLAVENSIS“. 

Popis knihy: Obrazový průvodce Muzea města Bratislavy; slovensky, německy, 

francouzsky. 

Provenienční záznamy a vpisky: Bez poznámek. 

 

38. sign. 5 B 106 

Katolické Modlitby k pobožnému vctěnj Pána nasseho Gežjsse Krysta, a 

blahoslawené Marye Panny z pobožných kněh sebrané: nynj opět na nowo s 

mnohými gesste ginými modlitbami při Mssy, k Panně Maryi, též k rozličným 

Swatým rozssýřené, a ozdobené. W Praze: wytisstěné v Frantisska Geřábka, [mezi 

1775 a 1800]. 96, 105 s.  

Přívazek: 

Nábozné Písně k wraucnému uctěnj blahoslawené Marye Panny, na žádost wssech 

Maryánských ctitelů, wytisstěné  a wydané. Cžewrté rozmnožené a zlepssené 

wydánj. 105 s. 



64 
 

Přírůstkové číslo KNM: 4782/39 na přídeští vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 3688/39 na přídeští vlevo dole, 

přeškrtnuto. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 11 a razítko „Obrození“; na 

obálce nalepený papírový štítek se signaturou „5 B 106“ a razítkem „Obrození“. 

Razítko: Na přídeští dole uprostřed, typ 13 modrá barevná varianta; v textu na 

straně 4 uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 17 x 11 cm 

Vazba: Pevné papírové desky s reliéfně tištěným znakem a ornamentem. 

Popis knihy: Kniha katolických modliteb. Tištěno česky novogotickým písmem. 

Konvolut. Na rubu titulního listu dřevoryt s obrázkem Panny Marie. V Knihopisu 

pod číslem „K 05826“. 

Provenienční záznamy a vpisky:  

Na předsádce dole: „Dává Nár. museu v Praze 21. IV. 1939 Orel“. 
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39. sign. XVIII B 37 

Písničky při mši sv. z r. 1806. [rukopis] 

Přírůstkové číslo KNM: B 4864 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 11 a razítko „Rukopisy“. 

Razítko: Na straně 1 dole uprostřed; na straně 7 dole uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 25 x 20 cm 

Vazba: Polokožená převazba, restaurováno. 

Popis knihy: Konvolut rukopisů katolických písní. 106 folií, některá folia byla 

restaurována. Číslování jednotlivých folií místy přepsáno. Jednotlivé části 

konvolutu mají různé rozměry, jsou psány různými rukopisy humanistickým 

písmem a mají různé datace (1806, 1809, 1812, 1817). 

Provenienční záznamy a vpisky:  

• Na straně 1 rukopis Dobroslava Orla: 

 „Písničky při mši sv. 1806 Vojtěcha Hlavatého, souseda Miletínského 

S dovolením far. úřadu v Miletíně dává do Nár. musea 21. IV. 1939      Dr. Orel“ 

• Dále na této straně částečně setřený nebo vygumovaný nápis červenou 

tužkou, rukopis Dobroslava Orla: 

„Sborník Katolických písní s…[nečitelné] 1809, 1812, 1817…[nečitelné] Orel“ 
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40. sign. XVIII D 22 

RORATE neb Weselý a Radostný Spěwowe Adwentný který Sepsal Jozeff Pader pro 

swau milau Manželku Barborů P[adereo]wau Roku 1761 Dne 10. Čerwence. 

[rukopis] 

Přírůstkové číslo KNM: B 486598, v knize zapsáno 4865/39 na předsádce vpravo 

dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 3691/39 na předsádce vlevo dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10, na štítku razítko 

„Rukopisné oddělení“; na obálce vlevo nahoře nalepený štítek s rukou psaným 

číslem „21“. 

Razítko: Rub titulního listu uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 20 x 18 cm 

Vazba: Polokožená vazba, tkalouny na zavazování. 

Popis knihy: Rukopis knihy Rorátů, psáno novogotickým písmem. Zdobené 

iniciály, kresby a ornamenty. 160 folií. 

Provenience: Fara v Miletíně. 

Provenienční záznamy a vpisky:  

• Na předním přídeští nahoře perem Orlův rukopis: 

„Rorátní zpěvy, napsal pro svou manželku Josef Pader mistr řemesla kovářského 

v  

l. 1761–1763 v Hr. Králové.   Nár. Museu v Praze 21. IV. 1939 Orel“ 

                                                           
98 „B“ přiřazeno z důvodu chyby při předpisu čísel před všechna čísla na dané straně přírůstkové 

knihy. 
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• Na protititulu tužkou nakreslený obrázek – znak 

 

• Na poslední straně tužkou vyobrazen lev držící štít s kovářským 

cechovním znamením. 

 

• Na straně 8 Orlův zápis: 

„V Domabylově99 r[uko]p[ise]. jsou zde uvedeny ostatní versus na další dny. 

V tomto [nečitelné] ex[empl]áři jsou vždy před každým introitem“ 

                                                           
99 ThDr. Gustav Domabyl (1. 3. 1865 – 11. 11. 1928), profesor církevních dějin a církevního práva 

v diecésním učilišti teologickém v Hradci Králové, čestný kanovník královéhradecké kapituly, 

papežský prelát, člen městské rady. 
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• Na straně 9 Orlův zápis: 

„U Domabyla není nikde napsáno slovo „Píseň“. Ale verše v ní jsou číslovány a 

psány vždy in linea. Ani slova chorál se neužívá. Místo něho jest „Versus“. 

Nadpisy: Introit, Graduale, „Prosa“ existují v Domabylově ex[em]pl[áři]    

Aleluja“ 

 

 

• Na straně 21 Orlův zápis: 

„Domabyl: Písnička Panny, která se každou neděli, ve svátek a ve čtvrtek zpívá“ 

• Na stránce (21) níže: 

„též v Domabylovi“ 

• Na straně 23 Orlův zápis: 
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„Domabyl: Píseň neb Salve Regina, která se každý den po svátek zpívá“ 

• Na straně 27 Orlův zápis: 

„Dom[abyl] poprvé užito slova Píseň“ 

• Dále jsou v celém svazku v textu Orlovy poznámky, kterými si označoval 

a třídil jednotlivé písně, číselné značky a drobné poznámky k textu.  

 

41. sign. XVIII D 17 

Sborník katolických písní Jana Tobiáška z Moravan [rukopis]. 1753. 

Přírůstkové číslo KNM: B 4866/39 v přírůstkové knize, 4866/39 na první stránce 

vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 3690/39 na první stránce vlevo 

dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 11, na štítku razítko 

„Rukopisné oddělení“. 

Razítko: Na rubu titulního listu v pravé dolní polovině, typ 13. 

Rozměr: 21 x 18 cm 

Vazba: Bez původní vazby; kniha byla převázána do pevné polokožené vazby a 

restaurována. 
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Popis knihy: Konvolut modliteb a nábožných písní, 276 folií, psáno latinsky a 

česky humanistickým písmem, místy písmem novogotickým. 

Provenienční záznamy a vpisky:   

• Na poslední straně Orlův zápis: 

„Sborník Katol.[ických] písní Jana Tobiáška z Moravan (s r.1753). 

Rod Tobiášků učiteloval v blízké Rovni u Moravan, z toho rodu i prof. lékařské 

fakulty v Praze dr. Tobiášek100. 

Kancionál tento Nár. museu dává univ prof dr Orel, jehož otec byl nástupcem 

Tob[nečit] 

říd. učitelem v Rovni“ 

• Pod tímto zápisem červenou pastelkou Orlův zápis: 

„Sborník Katol. písní s r 1753 Jana Tobiáška z Moravan 

(Rod Tobiášků učiteloval pak v Rovni u Pardubic) Orel“ 

                                                           
100 Prof. MUDr. Stanislav Tobiášek (15.8.1874 – 27.11.1931) byl prvním profesorem ortopedie na 

české lékařské fakultě. Narodil se v obci Litětiny u Dolní Roveně. Nejprve studoval na bohoslovecké 

fakultě, až později přešel na lékařskou. Zúčastnil se balkánských válek v r. 1912 jako dobrovolník 

a šéf vojenské záložní nemocnice v Bělehradě. Roku 1926 se stal přednostou nově zřízené 

ortopedické kliniky, která jeho zásluhou našla své sídlo v bývalé Kupecké nemocnici v ulici Ke 

Karlovu na Praze 2. (Fakultní nemocnice v Motole: Historie [online]. Praha, 2012) 
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42. sign. 33 F 25    

Antyfony kterež se we dny Nedělnj y Swatečnj/ mjsto Introitů, přes celý rok 

zpjwagj. Ruperi Rex Franc[iae]. circa An[num]. 

Záznam v Knihopisu:  

Cithara Sanctorum, Apocal. 5. Pijsně duchownij / Staré y Nowé kterýchž Cýrkew 

Křestianska / při Wýročnjch Slawnostech a Památkach / Gakož y we wsselikých 

potřebách swých obecných y obzwľásstnjch / s mnohým prospěchem, vžjwá … od 

Kněze Giřjka Třanowského … Wytisstěné w Lewočy [u Samuele Brevera] / L. P. 

1684.] 

 

Přírůstkové číslo KNM: 4902/39 na předním přídeští vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 3686/39 na předním přídeští vlevo 

dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10, na štítku razítko „Sál 

starých tisků“ 

Razítko: Bez razítka. 

Rozměr: 15 x 10 cm 
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Vazba: Kožená; původně dvě kožené svorky, dochována pouze dolní. 

Popis knihy: 862 stran (folií), hudebnina, notové zápisy v celém svazku. Tištěno 

česky novogotickým písmem. V Knihopisu pod číslem „K 16309“. 

Provenienční záznamy a vpisky:  

• Na předním přídeští v dolní polovině nalepený modrý štítek s popisem 

Dobroslava Orla: 

„Evang. Kancionál Nár. museu  

z r. 1684?    Orel“ 

 

• Na přední předsádce a na rubu zadní předsádky neumělé kresbičky, 

zkoušky ozdobných iniciál písmene „K“. 

• V horní části předního přídeští napsáno, špatně čitelné: „Třenovský, 

Cit[?..]… 1684“ 
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43. sign.  108 F 81    

ŠTEYER, Matěj Václav. Kancyonal cžeský, do tisýc pjsnj, na wssecky přes celý rok 

slawnosti, neděle, a zaswěcené swátky, pro wssecky, přes celý den obzwlásstnj časy, 

ráno, při mssy, před y po kázanj, před y po gjdle, k nessporům, a k wečeru: 

naposledy pro wsseliké potřeby, přjhody, a důležitosti, za žiwé y za mrtwé, w sobě 

obsahugjcý: Z nichž netoliko sprostý lid, ale také páni literáti, a páni kantoři, při 

službách Božjch, w čas wystawowánj welebné swátosti, na pautjch, na gakékoli 

processy, a při pochowáwánj mrtwých, hognost zpěwu, na přepěkné staré y nowé 

noty složených, mjti budau. Nynj po pátý k potěssenj a vžjwánj pobožných křesťanů 

cžeského gazyka, nákladem Dědictwj s. Wáclawa (gehožto dobrodincowé žiwj y 

mrtwj pobožných cžtenářů modlitbám se poraučegj) na swětlo wydaný. Tisstěný w 

Starém Městě pražském: w jmpressy Joachyma Kamenického, 1727. [8], 1–54, 57–

1094, [8] s.  

Přírůstkové číslo KNM: 4908/39 na předsádce vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 3687/39 na předsádce vlevo dole. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10. 

Razítko: Na rubu titulního listu dole uprostřed, typ 13. 

Popis knihy: Zpěvník s notovými zápisy; 1094 stran + 8 stran rejstřík; některé 

strany vypadávají z vazby (str. 41–44). Tištěno česky, novogotickým písmem. 

V Knihopisu pod číslem „K 15939“. 

Rozměr: 20 x 16 cm 

Vazba: Kožené desky se slepotiskovým ornamentem; kovová ozdobná spona; na 

hřbetu vyraženo „Kancionál český“. 

Provenienční záznamy a vpisky:  

• Zápis na rubu prvního listu (protititul):  

„Tento Kancional jest darovany kecti a chvale Boži, k literackem u Kchoru od 

Václava Nalefky rolnika ze Želejova z čisla 16teho. 1874.“101 

                                                           
101 Želejov patřil do Miletínské farnosti  
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• Na několika místech tužkou poznámky – nečitelné. 

• na zadním přídeští zápis Dobroslava Orla: 

„Kancionál český z r. 1727 darovaný liter. kůru v Miletíně rolníkem Nálevkou 

z přifařené obce Želejova se svolením far. úřadu v Miletíně věnuje Nár. museu 

v Praze 

21. IV. 1939        Orel“ 

 

 

 

44. sign. XVIII E 7 

Knjha Roratnj Radostne Aneb Spewowe Adwentnj:hlas Nebes [nečitelné]: 

Prosebnj. [rukopis] 

Přírůstkové číslo KNM: 4910/39 na přídeští vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: Přeškrtnuté 3693/39 na přídeští 

vpravo dole. 
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Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10; razítko „Rukopisy“. 

Razítko: Na rubu první strany v dolní polovině uprostřed, typ 13. Na dopise 

vlepeném na zadním přídeští česko-německé (protektorátní) razítko Knihovny 

Národního muzea. 

 

Rozměr: 38 x 23 cm 

Vazba: Kožené desky s ozdobným slepotiskovým ornamentem; původně dva 

kožené řemínky se sponou. 

Popis knihy: Kniha modliteb a písní s notovými záznamy, 228 folií. Psáno česky 

písmem novogotickým i humanistickým, zdobené iniciály a ornamenty v celém 

svazku. 

Provenience: fara v Miletíně 

Provenienční záznamy a vpisky: 

• Na přední předsádce kolem celého vyznačeného zrcadla poznámky, z větší 

části nečitelné, zcela vybledlé degradací inkoustu a papíru: 

„…tuto knihu majitel Vojtěch Hlavatý z Miletína……1807………“ 
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• Na straně 62: celá strana přeškrtána. 

 

 

• Na zadní předsádce vlepen dopis faráře z Miletína F. Červinky102 

z 23. III. 1939, ve kterém mj. uděluje prof. Orlovi svolení, aby knihy 

z farní knihovny, které má zapůjčené, věnoval Národnímu muzeu. 

Na dopise je dále přípis Dobroslava Orla: 

                                                           
102 František Červinka (27. 5. 1909 – 10. 5. 1965), farář v Miletíně. Nejprve kaplan v Poličce, pak 

administrátor v Miletíně. Roku 1939 přeložen do Velké Losenice. 
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„2 rukopisy a) Knížka Rorátní z r. 1807 r[u]k[o]p[isná] not  b) Opis Slavíčka 

Rajského z r 1806 [XVIII E 5 – dopsáno] se svolením far. úřadu v Miletíně, 

odkud byly knihy půjčeny K práci o Českém Kancionalu, vyd. – St[átní] 

nakl[adatelství] r. 1921 

21.IV.1939    Orel“ 

 

 

 

• Ve svazku volně vložen list s textem nábožné písně Rosu dejte oblakové, 

podepsána „Marie Munzarová, 1869“103 

                                                           
103 Rodina Munzarových dohledatelná v genealogických pramenech obyvatel Miletína.  
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45. sign. XVIII E 5 

Slawiček Ragsky na Stromie Ziwota. [rukopis] 1806. 

Přírůstkové číslo KNM: 4911/39 na první straně vpravo dole. 

Přírůstkové číslo neidentifikovatelné, v knize: 3692/39 na první straně vlevo dole, 

přeškrtnuto. 

Signaturový štítek: Knihovna Národního musea, typ 10; na štítku razítko 

„Rukopisy“. 

Razítko: Na straně 2 uprostřed, typ 13. 

Rozměr: 38 x 23 cm 

Vazba: Kožená, rudě mořená s ozdobným slepotiskovým ornamentem; na vazbě 

pozůstatek dvou kovových spon; součástí vazby jsou dvě modré textilní záložky. 
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Svazek místy silně poškozen mechanicky (potrhané listy) i degradací materiálu 

vlivem prostředí; bez konzervátorských zásahů. 

Popis knihy: Zpěvník katolických písní, psáno česky humanistickým písmem, 

místy písmem novogotickým; různě číslovaná folia, místy později dopsáno 

číslování, 250 folií. Chybí předsádky, na desky s přídeštím navazuje knižní blok, 

na první straně se 45. žalmem. Několik přivázaných listů různých rozměrů, v celém 

svazku rukopisné zápisy písní od několika různých osob.  

Provenienční záznamy a vpisky: 

• Vložen lístek s poznámkou Dobroslava Orla: „Miletín Rp Slavíček rajský, 

z r. 1806“ 

 

 

 

5.1 Knihy z majetku Dobroslava Orla nalezené ve fondu příruční 

knihovny ČMH 

Při sběru podkladů pro životopisný medailon Dobroslava Orla jsem si 

chtěla – kromě části archiválií uložených v ČMH – pro získání alespoň rámcového 

přehledu prohlédnout i některé knihy, jejichž autorem je Dobroslav Orel. Díky 

pozornosti paní knihovnice mi byl předložen jeden svazek, ve kterém je vepsáno 

věnování Anny Dočkalové. Takto, v podstatě „náhodou“, byl identifikován další 

svazek z majetku Dobroslava Orla v KNM. Signatury následující za tímto svazkem 

jsou s jistou pravděpodobností rovněž z majetku Dobroslava Orla (dědictví po 

Anně Dočkalové?). 

Zmiňované svazky byly do přírůstkové knihy zapsány v roce 1981. V této době 

byl bohužel používán typ zápisu, ze kterého nelze, vyjma způsobu získání (koupě 

x výměna x dar – zde podtrženo), zjistit žádné informace k provenienci. 
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Ani průzkum dostupné archivní dokumentace z roku 1981 v Archivu NM 

nepřinesl výsledek podporující možnost systematického průzkumu provenience 

fondů. 

Dohledaný svazek zde uvádím v souvislosti s tématem práce, ačkoliv nepatří do 

souboru knih, darovaných Dobroslavem Orlem KNM v roce 1939. 

Uvádím bibliografickou citaci kvůli identifikaci svazku a popis provenienčního 

záznamu. 

• sign. H VI B 61 – přírůstkové číslo 7811/1981 

OREL, Dobroslav. František Liszt a Bratislava: na základě nevydané 

korrespondence Fr. Liszta a kněžny C. Wittgensteinové. Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta, 1925. 72, III s., front., [8] l. obr. příl. 

Sborník Filozofickej fakulty University Komenského v Bratislave. Ročník 3; č. 36 

(10). 

Provenienční záznamy a vpisky:  

Dedikace Anny Dočkalové na titulním listu: „Slovutnému autoru, který – žel – ze 

svých děl nemá nic, nic, nic, věnuje ve věčné oddanosti A.D.  V Bratislavě 11. XI. 

1929.“ 
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6 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala popsání souboru knih, darovaných 

KNM Dobroslavem Orlem.  

I přes poměrně nevelký a obsahově různorodý fond, který jsem měla možnost 

podrobně prozkoumat, lze i na tomto souboru popsat a využít celou škálu možných 

přístupů k dané problematice.  

Celek lze zkoumat prizmatem odbornosti původního majitele, okolnostmi 

a důvody darování fondu institucionální knihovně, způsobem zpracování fondu 

v knihovně v kontextu doby a společenského vývoje a v neposlední řadě je na místě 

věnovat pozornost starším vlastnickým poznámkám a komentářům, tedy 

provenienci. 

Z hlediska odbornosti původního majitele je tento soubor jednoznačným 

odrazem jeho profese. Ačkoliv se nejedná výlučně o muzikologickou literaturu, je 

hudba v různých aspektech těžištěm většiny darovaných svazků. Průzkumem 

jednotlivých svazků metodou de visu jsem měla možnost každý svazek podrobně 

prohlédnout a popsat.  

Z části se jedná o primární prameny, které Dobroslav Orel nashromáždil během 

své dlouholeté vědecké a badatelské práce na Českém kancionálu a Rorátech. 

V těchto svazcích je poměrně dost vlastnoručních zápisků a poznámek Dobroslava 

Orla, který s těmito rukopisy a starými tisky pracoval. Přistupoval k těmto 

historickým pramenům ryze prakticky, z dnešního knihovnického pohledu možná 

až příliš, ale i tento přístup lze pozitivně interpretovat. Vnímal tyto prameny jako 

podklady, jako inspirační a duchovní zdroj. Jejich hodnotu zřejmě vnímal 

především v obsahu, forma – tedy kniha samotná – byla svým významem druhotná.  

U této části daru představuje určení provenience a popsání zápisů v knize jako 

jediný smysluplný způsob práce s knihovními jednotkami. Jako knihovník mohu 

u takto zpracovaného fondu poskytnout „informaci o informaci“ a relevantně ji 

zprostředkovat případným badatelům. Určením provenience stoupá informační 

hodnota každého jednotlivého svazku, je možné jej dát do souvislostí a případné 

poznámky se mohou stát cenným pramenem pro další bádání. 
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 Konkrétním výstupem mé bakalářské práce je nově založená autorita 

Dobroslava Orla v databázi Provenio, která je součástí projektu NAKI MK ČR 

DG18P02OVV009 „Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně 

bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách“. 

Druhou část daru lze charakterizovat jako výběr z té části Orlovy osobní 

knihovny, kterou nashromáždil během svého působení na Slovensku.  

A právě politický vývoj, který byl důvodem Orlova odchodu ze Slovenska zpět 

do Čech a v návaznosti na tyto události i jedním z důvodů předání souboru knih do 

KNM, je dalším aspektem, ke kterému lze při popisu přihlédnout. Dobroslav Orel 

se ve své době těšil zasloužené úctě a dostalo se mu mnoha oficiálních poct 

a ocenění. Dožil se však doby, kdy musel z politických důvodů odejít ze svého 

působiště na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Jak vyplývá z dochované 

korespondence, uložené v ANM, neprobíhalo toto stěhování zcela hladce a bez 

problémů. Univerzita si dělala nárok na Orlovu práci a odmítala mu vydat některé 

jeho věci, včetně části jeho knihovny, do Čech.  

Tato dochovaná korespondence by mohla být východiskem pro hledání dalšího 

fragmentu knih při případné rekonstrukci Orlovy osobní knihovny.  

Jak se ale ukázalo i v KNM, společenský vývoj nebyl v budoucnosti Orlovu 

snažení a odkazu nakloněn, a tak další knihy z jeho majetku, které se na základě 

dedikace v knize (vlastně náhodou) podařilo dohledat v knihovně ČMH, už nebyly 

zapsány v přírůstkové knize s odkazem na původního majitele, a jsou proto 

z provenienčního hlediska jen velmi obtížně identifikovatelné.  

Následný rozšířený okruh průzkumu v Archivu NM nepřinesl v této věci žádné 

podstatné výsledky, nicméně nebylo bez zajímavosti sledovat vývoj situace 

v Knihovně NM v dobové korespondenci. Nárůst administrativy, směrnic, norem 

a zápisů ze schůzí je zjevný a – vzhledem k nastupujícímu režimu – nevyhnutelný, 

smysl obsahu je často obtížně uchopitelný. V této přebujelé normativní komunikaci 

se však zcela ztratila stopa, která by identifikovala způsob získání „nalezeného“ 

svazku, resp. svazků, z roku 1981. 

I v tomto případě je ale možné díky databázi Provenio provenienčně propojit 

tento „osamělý“ svazek s fondem darovaným v roce 1939 prostřednictvím záznamu 

Dobroslava Orla. 
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7 Seznam pramenů a literatury 

Prameny 

Jednotlivé prameny (archiválie) jsou uvedeny v textu, resp. v poznámkovém 

aparátu. Čerpala jsem z nich v Archivu biskupství v Hradci Králové, Archivu 

Národního muzea, v Archivu Českého muzea hudby a v Literárním archivu 

Památníku národního písemnictví. 

• Archiv biskupství v Hradci Králové: smuteční oznámení (z pozůstatku 

osobního spisu , bez čísla). 

• Archiv Národního muzea:  RNM 156–213;  

RNM 143 – V/ D  č. 894, č. 1095; č.1293 

RNM 143 – I/Archiv, č.1025 

     RNM 143/ č. 202; bez čísla, připnuto k č.202. 

    RNM 143/V různé č. 1293; č. 1332 

RNM 156 – V/D č. 90 

RNM 174 – V/ Knihovna, č. 349 

RNM 331  

• České muzeum hudby: NM – ČMH krabice 1/196; Pracovní kartotéka 

Dobroslava Orla. 

     NM – ČMH 1/54 – Pozůstalost Dobroslava Orla 
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