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Abstrakt 

 

Teze o Praze jako předním hudebním centru českého království je v muzikologickém diskurzu 

všeobecně přijímána. Stejně tak není zpochybňována klíčová role profesionálních pražských 

písařských dílen při šíření jednohlasého zpěvu. V oblasti distribuce vokální polyfonie však 

panuje mnoho nejasností. Dosud jedinou známou dílnou, která vytvářela i primárně vícehlasé 

rukopisy, je novoměstská dílna Jana Kantora Starého (†1582). Množství dalších dochovaných 

rukopisů však svědčí o tom, že takových dílen bylo v Praze na přelomu 16. a 17. století více. 

Cílem diplomové práce je proto odhalení další možné dílny na základě detailního 

paleografického a kodikologického výzkumu vybrané skupiny polyfonních pramenů, které 

obsahují prokazatelně společné písařské ruce. 
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Abstract 

 

The thesis about Prague as the leading musical center of the Czech Kingdom is generally 

accepted in musicological discourse. Likewise, the key role of professional Prague writing 

workshops in spreading monophonic singing is not questioned. In the distribution of vocal 

polyphony are many uncertainties. The only known workshop that also created primarily 

polyphonic manuscripts is the New Town workshop of Jan Kantor Starý († 1582). The number 

of other surviving manuscripts indicates that there were more such workshops in Prague at the 

turn of the 16th and 17th centuries. The object of the master thesis is therefore to reveal another 

possible workshop based on detailed paleographic and codicological research of a selected 

group of polyphonic sources, which demonstrably contain common writing hands. 
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Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá otázkou podílu profesionálních pražských písařských 

dílen na šíření vokální polyfonie v českých zemích na přelomu 16. a 17. století. Z důvodu 

dochování množství torzovitých polyfonních pramenů na českém území a nedostatku odborné 

literatury k tématu panuje v oblasti šíření vokální polyfonie pražskými písařskými dílnami 

mnoho nejasností, na rozdíl od distribuce jednohlasého zpěvu. Dosud jedinou známou 

písařskou dílnou, která se věnovala i výrobě rukopisů obsahující primárně vícehlasou hudbu, je 

dílna Jana Kantora Starého (†1582) na Novém Městě pražském.1 Dochované rukopisy uložené 

nejenom v pražských, ale i mimopražských sbírkách však svědčí o tom, že takových dílen bylo 

v Praze na přelomu 16. a 17. století nejspíše více. Vedle notodílny panovnického dvora zde 

působil nejméně jeden další subjekt uspokojující poptávku z řad bohatých pražských měšťanů.2 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je hlavním cílem práce pokus o určení jedné 

z takových dílen na základě paleografického a kodikologického výzkumu vybrané skupiny 

polyfonních pramenů, které prokazatelně obsahují společné písařské ruce – Kutnohorský kodex 

z roku 1593 (Praha, České muzeum hudby, sign. AZ 33), Graduál Trubky z Rovin z roku 1604 

(Praha, Archiv hl. města Prahy, sign. 1870), Hlasová kniha motet literátského bratrstva 

sv. Barbory v Přešticích z roku 1619 (Praha, Národní knihovna ČR, sign. XVII F 72) a bifolio 

z neznámé hlasové knihy v Graduálu kostela sv. Haštala z roku 1580 (Kroměříž, Zámecká 

arcibiskupská knihovna, sign. M I-1). 

 Úvodní kapitola Pražské písařské dílny a jejich vlastníci v 16. století v dosavadní 

literatuře poskytuje chronologický přehled literatury, který zahrnuje všechny typy prací, jež 

uceleným způsobem shrnují dosavadní výsledky bádání nebo přinášejí nové poznatky 

o zmíněném tématu.  

Druhá kapitola Popis pramenů se zaměřuje na vnější a vnitřní popis vybraných 

pramenů. Součástí rozboru jsou také transkripce předmluv a jejich překlady. S vědomím autora 

přebírám transkripce a překlady předmluv ke Kutnohorskému kodexu a Graduálu Trubky 

 
1 Z této dílny pochází jediný kompletně dochovaný pětisvazkový česko-latinský graduál kostela sv. Michala v 

Opatovicích na Novém Městě pražském z roku 1578 (Praha, NK ČR, sign. XI B 1a-d, Praha, Knihovna Královské 

kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DA II 3). Další vícehlasé rukopisy nejsou prozatím známy nebo se 

nedochovaly. 
2 Z takovéto dílny patrně pochází trojice hlasových knih ústeckého literátského bratrstva z let 1587-1590 (Ústí nad 

Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, sign. DK 184, DK 185, STB 1148), jejichž donátorem byl staroměstský 

měšťan Abraham Hroch z Mezilesic. Svědčí o tom jejich tištěná předmluva (f. A ijr): [...] magistri istius coetus, 

Albis prope flumina, virque Muldai, ad ripas residens, hi sumptibus, ille praestandi studio scribendi deq[ue] 

notandi [...] [mistři tohoto shromáždění blízko řeky Labe a muž [= Abraham Hroch] bydlící na březích Vltavy, tito 

sebravše, onen zvláštní náklonností nechal napsat a notovat]. 
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z Rovin, na což je rovněž upozorněno i v poznámkách pod čarou. V případě Hlasové knihy 

motet literátského bratrstva sv. Barbory v Přešticích se jedná o upravenou transkripci. 

Následující kapitola Donátoři pramenů představuje biografie jednotlivých donátorů 

pramenů, kteří jsou uvedení v dedikacích. V rámci životopisu je především sledováno jejich 

zaměstnání, rodinní příslušníci a postavení ve společnosti, které bylo také dáno mírou donací. 

Závěrečná kapitola Komparace písařských rukou představuje samotné jádro práce. Při 

srovnání písařských rukou notového materiálu a textu ve vybraných pramenech využívám 

komparační metodu, která byla použita i ve studiích Flynn Warmington A Survey of Scribal 

Hands in the Manuscripts3 a Thommase Schmidta Making polyphonic Books in the Late 

Fifteenth and Early Sixteenth Centuries.4 Pomocí této metody oba autoři na konkrétních 

obrazových příkladech demonstrují různé přístupy písařů k notovému materiálu i textu 

v pramenech 16. a počátku 17. století. V případě této práce jsou specifické tvary not i písma 

zvlášť zaznamenány v tabulkách. 

  

 
3 WARMINGTON, Flynn. A Survey of Scribal Hands in the Manuscripts, in: KELLMAN, Herbert (ed.). The 

Treasury of Petrus Alamire: Music and Art in Flemish Court Manuscripts, 1500-1535. Amsterdam: Ludion Ghent 

Amsterdam, 1999, s. 41-52. 
4 SCHMIDT, Thomas. Making polyphonic Books in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries, in: 
LEITMEIR, Christian Thomas – SCHMIDT, Thomas (edd.). The production and reading of music sources: Mise-

en-page in manuscripts and printed books containing polyphonic music, 1480-1530. Turnhout: Brepols, 2018, s. 

3-100. 
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1. Pražské písařské dílny a jejich vlastníci v 16. století v dosavadní literatuře 

 

Pražskými písařskými dílnami v 16. století se zabývá pouze nepatrné množství prací. 

Většina z nich se primárně zaměřuje na výtvarnou činnost. Badatelé se spíše věnují jednotlivým 

vlastníkům písařských dílen – Pavlu Mělnickému (†1533),5 Janu Táborskému z Klokotské 

Hory (c1500-1572),6 Janu Kantorovi Starému (†1582)7 a Jakubu Špačkovi Hradeckému.8 Mezi 

stěžejní studijní materiál patří zejména monografie, samostatné studie a závěrečné práce. 

Literaturu dále řadím chronologicky, nezávisle na typu zpracování. Kromě zjištění nových 

poznatků o samotných vlastnících také sleduji vývoj poznávání jejich děl.9  

První zmínka o Janu Táborském se objevuje v trojdílném biografickém slovníku Jana 

Bohumíra Dlabače (1758-1820) z roku 1815.10 Táborského zde představuje jako známého 

mechanika, malíře, astronoma a písaře, který působil v roce 1552 v Praze. V rámci životopisu 

se také zmiňuje o jeho studiu a správcovství staroměstského orloje, o jehož stavu vydal 

samostatnou zprávu.11 V této souvislosti autor zvlášť upozorňuje i na písařův autoportrét, který 

se ve zprávě rovněž dochoval.12 Mezi jeho díla řadí Teplický graduál (1560),13 Českobrodský 

graduál  (1557)14 a Lounský graduál  (1563).15  

V roce 1825 vydal Josef Jungmann (1773-1847) monografii s názvem Historie 

literatury české, která obsahuje soupis všech tehdy známých českých literárních památek od 

nejstarších dob až do roku sepsání této bibliografie.16 K jednotlivým pramenům autor uvádí 

 
5 Majitel dílny na Starém Městě pražském, která byla činná v první třetině 16. století. 
6 Jan Táborský získal městské právo nejprve na Novém Městě roku 1537 a později na Starém Městě roku 1548. 

Autorsky činný v letech 1530-1565, nejprve v písařské dílně na Novém Městě pražském a později na Starém Městě 

pražském. 
7 Autorsky činný v písařské dílně na Novém Městě pražském v letech 1567-1582. 
8 Jakub Špaček Hradecký získal městské právo v roce 1572 na Starém Městě pražském, kde si zřídil i svou dílnu. 
9 Datace u citovaných rukopisů je uvedena z: GRAHAM, Barry Frederic Hunter. Bohemian and Moravian 

Graduals 1420-1620. Turnhout: Brepols, 2006 a SOUČKOVÁ, Ema. Graduály z dílny Jana Táborského z 

Klokotské Hory. Disertační práce KTF UK, Praha 2016. 
10 DLABAČ, Bohumír Jan. Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren 

und Schlesien. Sv. 3, Prag: Stände Böhmens, 1815, sl. 249.  
11 V roce 1551 byl Táborský povolán městskou radou, aby staroměstský orloj opravil. Roku 1556 byl však 

propuštěn z důvodu neúmyslného založení požáru v objektu. Vzhledem ke smrti jeho nástupce hodináře Václava 

Tobiáše byl v roce 1560 povolán zpět. Viz TEIGE, Josef. Jan Táborský z Klokotské Hory a jeho Zpráva o orloji 

Staroměstském, in: Časopis společnosti přátel starožitností českých IX, 1901, s. 65. 
12 Viz Praha, KNM, sign. V C 12, Sprawa o orloji Pražském, 1570. Rok 1570 se nachází na předních deskách 

zprávy. Na webových stránkách digitální knihovny Manuscriptorium je uvedena chybná datace 1592. Dostupné z 

http://www.manuscriptorium.com (cit. 30. 7. 2020). 
13 Teplice, Regionální muzeum, sign. Ms 1, Teplický graduál, 1560. 
14 Praha, NK ČR, sign. XVII B 20, Českobrodský graduál, 1557. 
15 Louny, SOkA, sign. I G 9, Lounský graduál, 1563. 
16 JUNGMANN, Josef. Historie literatury české: aneb saustawný přehled spisů českých, s krátkau historij národu, 

oswiceni a gazyka. Praha: Pjsmem Antonina Straširypky, 1825. Druhé vydání obsahuje soupis literatury až do 

roku 1846. Viz JUNGMANN, Josef. Josefa Jungmanna Historie literatury české, aneb, Saustawný přehled spisů 

českých s krátkau historií národu, oswícení a jazyka. 2. vyd., Praha: Nákladem Českého museum, 1849. 

about:blank
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soudobé uložení, dataci, obsah a případně i objednavatele. Z dílny Jana Táborského nově 

představuje Teplický graduál  (1560),17 Klatovský český graduál (1560),18 Teplický kancionál 

(1566)19 a Rybářovský graduál (1568).20 Dílně Jana Kantora Starého přisuzuje první díl 

Malostranského graduálu (1572)21 a první díl Graduálu Magdalény od Zlaté Hvězdy (1576).22 

V soupisu dále píše o jediném kompletně dochovaném pětisvazkovém česko-latinském 

graduálu kostela sv. Michala v Opatovicích na Novém Městě pražském (1578), který také 

pochází dílny Jana Kantora.23 Graduál považuje za třísvazkový pramen, z něhož představuje 

vybrané české zpěvy.24 

Knižnímu malířství pozdní gotiky a české renesance se podrobněji věnoval až Jan 

Erazim Vocel (1802-1871) ve své studii Miniatury české XVI. století.25 Svým příspěvkem se 

snaží upozornit na důležitost miniatur, „poněvadž se v nich spůsob vyvinování 

a charakteristický ráz malířství českého obrazí.“26 Na základě popisu výzdoby v jednotlivých 

rukopisech hodnotí tyto miniatury jako díla vysoké výtvarné kvality. Z rukopisů Pavla 

Mělnického uvádí pouze Lounský graduál (1530).27 Dílně Jana Táborského přisuzuje 

Chrudimský latinský graduál (1530-1549),28 dvoudílný Svatovítský graduál (1551-1552)29 

 
17 Autor chybně nazývá graduál jako kancionál. Viz JUNGMANN, Josef. Historie literatury české…, 1849, s. 132. 
18 Klatovy, Okresní muzeum, sign. MS 1, Klatovský český graduál, 1560. Autor zmiňuje kancionál, který zhotovil 

pomocník Jana Táborského – Matěj Pecka Klatovský. Z tohoto důvodu se pravděpodobně jedná o Klatovský 

graduál. Více k popisu KŘÍŽEK, Václav. Český kancionál v Klatovech, in: Památky archaeologické a místopisné 

I, 1855, s. 189-199. 
19 Teplice, Regionální muzeum, sign. Ms 2, Teplický kancionál, 1566. Autor chybně uvádí kancionál jako 

dvoudílný, za jeho součást mylně považuje i Teplický graduál. Viz JUNGMANN, Josef. Historie literatury 

české…, 1849, s. 132. 
20 Vídeň, Österreichische Nationalbibliothek, sign. Mus. Hs. 15509, Rybářovský graduál, 1568. Autor zmiňuje 

kancionál, který zhotovil další pomocník Jana Táborského – Adam Kazibaba z Kosmačova. Z tohoto důvodu se 

pravděpodobně jedná o Rybářovský graduál. Více k popisu RYBIČKA, Antonín. Tři staročeské kancionály 

nacházející se v cís. kr. dvorské bibliotéce Vídeňské III. Kancionál Rybářovský od sv. Kříže Většího v Praze, in: 

Památky archaeologické a místopisné VI, 1865, s. 84-88. 
21 Praha, NK ČR, sign. XVII A 3, Malostranský graduál – I. díl, 1572. Autor také uvádí, že rukopis zhotovil 

Laurenc Milnar jinak Křepelka u Jana Kantora Starého. Praha, Archiv hl. m. Prahy, sign. 1869, Malostranský 

graduál – II. díl, 1573 je přisouzen dílně Kantora až v OREL, Dobroslav. Jana Táborského proza o Mistru Janovi 

z Husince, in: Časopis učené společnosti Šafaříkovy „Bratislava“ VI, 1932, č. 3, s. 196-237. 
22 Praha, NK ČR, sign. XVII A 41, Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy – I. díl, 1576. 
23 Praha, NK ČR, sign. XI B 1a-d, Praha, Památník národního písemnictví, sign. DA II 3, Graduál kostela sv. 

Michala v Opatovicích na Novém Městě pražském, 1578. 
24 JUNGMANN, Josef. Historie literatury české…, 1849, s. 133. Autor nepřisuzuje rukopis žádné dílně. 
25 VOCEL, Jan Erazim. Miniatury české XVI. století, in: Památky archaeologické a místopisné III, 1859, s. 241-

257. 
26 VOCEL, Jan Erazim. Miniatury české XVI. století…, s. 242. 
27 Louny, SOkA, sign. I G 8a, b, Lounský graduál, 1530. Autor chybně nazývá graduál jako zpěvník. Viz VOCEL, 

Jan Erazim. Miniatury české XVI. století…, s. 247. 
28 Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, přír. č. 12580, Chrudimský latinský graduál, 1530-1549. Autor 

chybně nazývá graduál jako kancionál. Viz VOCEL, Jan Erazim. Miniatury české XVI. století…, s. 247. Více 

k popisu KOUBA, Jan. Chrudimské graduály v dějinách české a evropské hudby, in: Kulturní Chrudim minulosti 

a současnosti, Hostouň: [s. n.], 1999, s. 13-27. 
29 Praha, Archiv Pražského hradu, sign. P X, Svatovítský graduál – I. díl, 1551-1552. Praha, Muzeum hl. m. Prahy, 

inv. č. 9 261, Svatovítský graduál – II. díl, 1552. Autor chybně nazývá graduál jako kancionál. Viz VOCEL, Jan 
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a Žlutický graduál (1558-1565).30 Dále upozorňuje na písařské pomocníky – Vavřince Bílého 

(†1600), který vyhotovil Žlutický graduál (1558-1565) a Matěje Pecku Klatovského, jemuž 

připisuje autorství Klatovského graduálu (1560) i Teplického graduálu (1560). 

Zmínka o Janu Táborském se dále nachází ve Slovníku naučném Františka Ladislava 

Riegra (1818-1903) z roku 1872.31 Rieger považuje Táborského za písaře knih, básníka 

a mechanika. Z biografie zmiňuje pouze povýšení do šlechtického stavu.  

Samostatné heslo k Janu Kantorovi Starému se objevuje až v Rukověti k dějinám 

literatury české do konce XVIII. věku Josefa Jirečka (1825-1888) z roku 1875.32 Autor mylně 

považuje Kantora za knihtiskaře, který vlastnil tiskárnu „U Hada“ na Mostku na Starém Městě 

pražském. Písařstvím se dle něho zabýval až později, kdy se usadil u sv. Štěpána na Novém 

Městě pražském. V tomto případě však Jireček chybně zaměnil Jana Kantora Starého za 

impressora Jana Hada Kantora.33 K jeho rukopisům nově řadí Graduál řezníků novoměstských 

(1574),34 dvoudílný Lomnický graduál (1578, 1580)35 a Mladoboleslavský graduál (1572).36  

Ve druhém svazku Rukověti k dějinám literatury české do konce XVIII. věku Jireček 

uvádí heslo i k Janu Táborskému. 37  V rámci biografie představuje jeho písařské pomocníky – 

Adama Kazibabu z Kosmačova, Vavřince Bílého a Matěje Pecku Klatovského. Oproti 

předchozím autorům jmenuje Čáslavský graduál (1557).38 Chybně mu přisuzuje i druhý díl 

Malostranského graduálu (1573). V neposlední řadě upozorňuje na písně, které vyšly v tzv. 

 
Erazim. Miniatury české XVI. století…, s. 247, 249. Svatovítský graduál z roku 1541 shořel během požáru, který 

pohltil i Svatovítskou katedrálu. První díl graduálu je jeho přepracovaná verze. Viz GRAHAM, Barry Frederic 

Hunter. Bohemian and Moravian Graduals…, s. 477.  
30 Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27, Žlutický graduál, 1558-1565. Autor chybně nazývá 

graduál jako kancionál. Viz VOCEL, Jan Erazim. Miniatury české XVI. století…, s. 250. Více k popisu HORYNA, 

Martin. Žlutický kancionál, Žlutický graduál, in: BRODSKÝ, Petr (ed.). Žlutický kancionál 1558-2008: 450 let 

Žlutického kancionálu. Sokolov: Fornica, 2008, s. 39-40 a ŠÁROVCOVÁ, Martina. Malířská výzdoba Žlutického 

graduálu, in: BRODSKÝ, Petr (ed.). Žlutický kancionál 1558-2008: 450 let Žlutického kancionálu. Sokolov: 

Fornica, 2008, s. 41-43. 
31 RIEGER, František Ladislav (ed.) et al. Slovník naučný. Díl 9, Praha: Kober a Markgraf, 1872, s. 253. 
32 JIREČEK, Josef. Dějiny literatury české. Rukověť k dějinám literatury české do konce 18. věku: ve spůsobě 

slovnika životopisného a knihoslovného. Sv. 1, Praha: B. Tempský, 1875, s. 336. 
33 Viz WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách: (1526-1620). Praha: Nákladem České 

akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909, s. 197. 
34 Praha, NK ČR, sign. XVII A 39, Graduál řezníků novoměstských – II. díl, 1574. Autor uvádí chybnou signaturu 

XVII A 38. 
35 Praha, NK ČR, sign. XVII A 53a, Lomnický graduál – I. díl, 1578. Praha, NK ČR, sign. XVII A 53b, Lomnický 

graduál – II. díl, 1580. 
36 Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska, inv. č. 21692, Mladoboleslavský graduál, 1572. 
37 JIREČEK, Josef. Dějiny literatury české. Rukověť k dějinám literatury české do konce 18. věku: ve spůsobě 

slovnika životopisného a knihoslovného. Sv. 2, Praha: B. Tempský, 1876, s. 283-284. 
38 Vídeň, Österreichische Nationalbibliothek, sign. 15503, Čáslavský graduál, 1557. Autor chybně nazývá 

graduály jako kancionály. Viz JIREČEK, Josef. Dějiny literatury české … Sv. 2, s. 284. Více k popisu RYBIČKA, 

Antonín. Tři staročeské kancionály nacházející se v cís. kr. dvorské bibliotéce Vídeňské II. Český kancionál 

Čáslavský, in: Památky archaeologické a místopisné VI, 1865, s. 52-56.  
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kancionálu kněze Václava Miřínského († 1492) v letech 1567 a 1577, Jiřího Třanovského 

(1592-1637) z roku 1636 a Václava Kleycha z roku 1717.39 

V souvislosti s literátskými bratrstvy, která byla hlavními objednavateli graduálů 

a kancionálů, pojednává dále o vybraných Táborského a Kantorových rukopisech Antonín 

Rybička (1812-1899).40 V textu se zaměřuje na historii, úlohu a vnitřní organizaci literátských 

bratrstev v českých zemích. Janu Táborskému chybně přisuzuje první díl Graduálu Magdalény 

od Zlaté Hvězdy (1576).41 Jako první badatel reflektuje dvoudílný Příbramský graduál (1579-

1596) Jana Kantora Starého, v němž je uchována zpráva o jeho úmrtí v roce 1582, kdy Prahu 

zasáhl mor.42  

V monografii Dějiny církevního básnictví českého až do XVIII. století se objevuje 

zmínka o Janu Táborském pouze v kontextu s vydáním písní kněze Václava Miřínského (1567, 

1577), kde se vyjadřuje k jeho životu.43 Kromě popisu uvedených vydání se Josef Jireček 

věnuje i edicím z roku 1522, 1531 a 1590.44 

Ferdinand Tadra (1844-1910) se zabývá pouze literátskými bratrstvy v Čechách.45 

Autor píše o historii, vnitřním zřízení a působení literátů v kulturně-společenském životě. Dílně 

Jana Táborského nově přisuzuje Staroměstský graduál (1561-1567), jehož písařem byl Matěj 

Pecka Klatovský.46 Tadra se domnívá, že tento rukopis objednal roku 1565 literátům 

u sv. Apolináře na Větrově Jan Mystopol.47 K Janu Kantorovi Starému se vyjadřuje pouze 

 
39 Písně staré gruntovní a velmi utěšené, někdy od kněze Václava Miřínského, dobré paměti muže šlechetného, 

ctnostného, příkladného života složené. Praha: Markéta Kozlová, 1567 (K05619). Písně starého zákona 

gruntovního a velmi utěšené. Praha: Jiří Jakubův Dačický, 1577 (K05620). Cithara Sanctorum. Levoča: Vavřinec 

Brewer, 1636 (K16302). Evangelický kancionál. Žitava: Michal Hartmann, 1717 (K03972).  
40 RYBIČKA, Antonín. O bývalých společnostech čili kůrech literátských, in: Památky archaeologické a 

místopisné X, 1878, sl. 719-734. Roku 1785 došlo ke konečnému zrušení literátských bratrstev Josefem II. Po jeho 

smrti byla literátská bratrstva obnovena, ale již nedosáhla takového věhlasu jako v předešlých dobách. O 

literátských bratrstev také v OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 

Díl 16, Praha: Jan Otto, 1900, s. 147-151. 
41 RYBIČKA, Antonín. O bývalých společnostech…, sl. 732. 
42 Příbram, Hornické muzeum Příbram, sign. L 264, Příbramský graduál – I. díl, 1579-1596. Příbram, Hornické 

muzeum Příbram, sign. L 265, Příbramský graduál – II. díl, 1579-1596. Autor chybně nazývá graduály jako 

kancionály. Viz RYBIČKA, Antonín. O bývalých společnostech…, sl. 725, pozn. 11. 
43 JIREČEK, Josef. Dějiny církevního básnictví českého až do XVIII. století. Praha: Nákladem kr. české společnosti 

nauk, 1878, s. 4-9. 
44 Kněze Václava Miřínského písně staré gruntovní a velmi utěšené. Praha: Mikuláš Konáč z Hodíštkova, 1522, 

(K05617). Písně staré, gruntovní a velmi utěšené. Praha: Pavel Severýn z Kapí Hory, 1531 (K05618). Tento 

kancionál velmi starý a pěkný jest vytištěn, v kterémž se zpívati může od církve s. počna hned od první neděle 

adventní pořád až do XXIIII. neděle po svaté Trojici. Též jiné písně mnohé obecné k obzválštním časům sau k nim 

také na zad přidané pro čest a chválu lidu věrného. [S. l.]: [s. n.], 1590 (K05616). Více ke kancionálům Václava 

Miřínského KOUBA Jan. Kancionály Václava Miřínského, in: Miscellanea musicologica VIII, 1959, s. 1-147. 
45 TADRA, Ferdinand. Sborové literátův čili: kůry literácké v Čechách, in: Památník pražského Hlaholu, Praha 

1886, s. 1-72. 
46 Praha, NK ČR, sign. XVII A 40, Staroměstský graduál, 1561-1567. 
47 TADRA, Ferdinand. Sborové literátův čili: kůry literácké v Čechách…, s. 16. Autor chybně nazývá graduál jako 

kancionál. Martina Kratochvílová – Šárovcová se naopak domnívá, že z důvodu úzkého vztahu donátorů (Jan 

Mystopol, Pavel Žipanský z Dražice, Jiří Libocký z Libé Hory se svým synem Janem, Duchek Chmelíř ze 
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v souvislosti s umělci, kteří se podíleli na zhotovení rukopisů. V závěru přikládá abecední 

seznam míst, kde se nacházela literátská bratrstva do jejich zrušení roku 1785. 

Rozsáhlejší pojednání o literátských bratrstvech v českých zemích se nachází 

v monografii Karla Konráda (1842-1894) z roku 1893.48 Konrád se věnuje církevním zpěvům 

v 15. století a jednotlivým aspektům bratrstev – jejich historii, správě, účelu zřízení a majetku, 

kde také zohledňuje písemné i tištěné prameny. Janu Táborskému i Janu Kantorovi Starému 

chybně přisuzuje malířsko-písařskou dílnu, ačkoliv oba byli majitelé pouze písařských dílen.49 

Dílně Jana Kantora Starého nově přisuzuje i druhý díl Graduálu Magdalény od Zlaté Hvězdy.50  

K Pavlu Mělnickému se podrobněji vyjadřuje až Karel Chytil (1857-1934) 

ve své monografii z roku 1896.51 Mělnického považuje pouze za iluminátora, který vlastnil 

podobně rozsáhlou dílnu jako později Jan Táborský a po něm Jan Kantor Starý. Z jeho dílny 

nově představuje Německobrodský graduál (1506)52 a Plzeňský graduál (1527).53 Vzhledem 

ke značnému poškození Plzeňského graduálu se více zaměřuje na popis iluminací 

v Německobrodském a Lounském graduálu (1530). Na základě archivních zpráv Chytil také 

pojednává o pobytu Mělnického v Praze. Transkripce zpráv včetně kšaftu přikládá v závěru 

práce.54 

Ve stejném roce byla uveřejněna i studie Zikmunda Wintera (1846-1912), která se 

zaměřuje na činnost literátských bratrstev v Čechách. Autor zvlášť probírá provoz 

bohoslužebného zpěvu ve školách, historii literátů, působení českých a latinských kůrů, účel 

zřízení i organizaci bratrstev a druhy literátských zpěvních knih.55 Z majitelů písařských dílen 

zaznamenává pouze Jana Táborského a Jana Kantora Starého. 

 
Semechova a bečvář Petr Kapoun) k Betlémské kapli, byl graduál spíše objednán pro literátské bratrstvo při 

Betlémské kapli na Starém Městě pražském. Viz KRATOCHVÍLOVÁ, Martina. K provenienci Křížovnického a 

Staroměstského graduálu, in: Umění LIII, 2005, s. 330.  
48 KONRÁD, Karel. Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev. Praha: 

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1893.  
49 KONRÁD, Karel. Dějiny posvátného zpěvu staročeského…, s. VII. 
50 Praha, NK ČR, sign. XVII B 19, Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy, tzv. Graduál kostela sv. Havla na Starém 

Městě pražském – II. díl, 4. čtvrtina 16. století. 
51 CHYTIL, Karel. Vývoj miniaturního malířství českého za doby králů Rodu Jagellonského. Praha: Nákladem 

vlastním, 1896. 
52 Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, sign. SK 2/1, Německobrodský graduál, 1506. 
53 Praha, KNM, sign. XII A 23, Plzeňský graduál, 1527. Autor chybně nazývá graduály jako kancionály. Viz 

CHYTIL, Karel. Vývoj miniaturního malířství českého…, s. 32. Na webových stránkách digitální knihovny 

Manuscriptorium je uveden jako antifonář. Dostupné z http://www.manuscriptorium.com (cit. 30. 7. 2020). 
54 CHYTIL, Karel. Vývoj miniaturního malířství českého…, s. 32-36, 64-65. V literatuře poprvé zmiňuje kšaft 

Mělnického již WINTER, Zikmund. Řády českých malířů, in: Method XIV, 1888, č. 7, s. 80. 
55 WINTER, Zikmund. O bratřinách literátských, in: Život církevní v Čechách. Kulturně - historický obraz z 15. a 

16. století, Sv. 2, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1896, s. 944-990. 

about:blank
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Další heslo k Janu Kantorovi Starému bylo publikováno v Ottově slovníku naučném.56 

Jan Sýkora (1852-1928) přebírá Jirečkovo chybné tvrzení, že Kantor vlastnil tiskárnu „U Hada“ 

na Mostku na Starém Městě pražském. Kromě zmínky o působení Kantora v Praze, dále 

jmenuje rukopisy z jeho dílny.  

V roce 1901 vyšly dvě studie – Jan Táborský z Klokotské Hory a jeho Zpráva o orloji 

Staroměstském57 Josefa Teigeho (1862-1921), Řemesla dle národnosti v Starém Městě 

pražském od r. 1526-162258 Zikmunda Wintera, a heslo k Pavlu Mělnickému Karla Chytila 

v Ottově slovníku naučném. 59   

Josef Teige předkládá rozsáhlou biografii Jana Táborského včetně transkripce zprávy 

o orloji z roku 1570. Podle dochovaných pramenů se podrobně vyjadřuje k jeho studiu, rodině, 

majetku, zaměstnání a písařským pomocníkům. V rámci biografie se věnuje i popisu rukopisů 

z jeho dílny.60 

Zikmund Winter porovnává počet německých a českých obyvatel na Starém Městě 

pražském. Od roku 1591 pak také zaznamenává obyvatele na Novém Městě pražském a Malé 

Straně. Kvůli celkovému obrazu národnostního složení rovněž sleduje i počet cizinců z dalších 

zemí. V jednotlivých časových obdobích uvádí jména nově příchozích měšťanů včetně jejich 

povolání, pokud bylo zapsáno. Z vlastníků písařských dílen jmenuje pouze Jana Táborského.61  

Heslo Pavla Mělnického obsahuje stručnou biografii včetně výčtu rukopisů, na které již 

Karel Chytil upozornil ve své předchozí studii. V textu se opět mylně domnívá, že Mělnický 

působil jako iluminátor a řídil rozsáhlou iluminátorskou dílnu.  

V otisku přednášky Umění v Praze za Rudolfa II. Chytil píše o dílně Jana Táborského 

i Jana Kantora Starého.62 Podle Chytila oba vlastníci dílen vykonávali výlučně funkci písařů a 

malířstvím se nezabývali. K této práci si dle něho najímali různé iluminátory. Dále 

poznamenává, že Jan Táborský působil již za doby vlády Ferdinanda I., kdežto Jan Kantor Starý 

 
56 OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 13, Praha: Jan Otto, 1898, 

s. 947. 
57 TEIGE, Josef. Jan Táborský z Klokotské Hory a jeho Zpráva o orloji Staroměstském, in: Časopis společnosti 

přátel starožitností českých IX, 1901, s. 1-12, 66-90. 
58 WINTER, Zikmund. Řemesla dle národnosti v Starém Městě pražském od r. 1526–1622, in: Časopis českého 

musea LXXV, 1901, s. 401-450. 
59 OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 17, Praha: Jan Otto, 1901, 

s. 76. 
60 Autor chybně nazývá graduály jako kancionály. Viz TEIGE, Josef. Jan Táborský z Klokotské Hory a jeho 

Zpráva o orloji Staroměstském…, s. 6-7. 
61 WINTER, Zikmund. Řemesla dle národnosti v Starém Městě pražském…, s. 406.  
62 CHYTIL, Karel. Umění v Praze za Rudolfa II. Praha: Umělecko-průmyslové museum Obchodní a živnostenské 

komory, 1904. Přednáška se konala v Umělecko-průmyslovém muzeu dne 6. a 13. března roku 1904.  
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zahájil svou činnost teprve kolem roku 1570. Poté uvádí příklady rukopisů z jeho dílny, na které 

již upozornili předchozí autoři.63 

Významnou Chytilovou monografií je také Malířstvo pražské XV. a XVI. věku a jeho 

cechovní kniha Staroměstská z let 1490-1582 (1906), která obsahuje historii cechu a biografie 

jednotlivých mistrů včetně jejich prací.64 Kromě edice cechovní knihy autor také přikládá 

transkripci privilegia Rudolfa II. (1595) a Pořádku umění malířského, sklenářského řemesla 

a krumplířského (1598).65 Chytil zde považuje Mělnického výhradně za iluminátora.66 O dílně 

Jana Táborského a písařských pomocnících píše v souvislosti s iluminátorem Fabiánem 

Puléřem (c1520-1562), který s ním spolupracoval. Domnívá se, že „z jeho dílny vycházely ony 

obrovské kancionály, které sloužily chórovému zpěvu, jmenovitě sborům literátským.“67 K dílně 

Jana Kantora Starého žádné bližší zprávy neposkytuje, pouze vyjmenovává rukopisy, jež 

popisuje z výtvarného hlediska. 68  

V roce 1906 vyšlo heslo k Janu Táborskému v Ottově slovníku naučném, kde je 

představen jako krasopisec a český spisovatel.69 Kromě písařské práce se dle Otakara Jirániho 

(1879-1934) rovněž věnoval skládání duchovních písní, které vyšly v tzv. kancionálu 

Miřínského (1567 a 1577) a Třanovského (1636). Ke stručné biografii je také připojen výčet 

pramenů, jež uvedli i předchozí autoři. 

 Druhou prací Zikmunda Wintera, která více přispívá k poznání tehdejší činnosti, funkce 

a role cechů i řemeslnických živností, je monografie Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku 

v Čechách z roku 1909.70 V předmluvě autor píše, že v dosavadní historické literatuře byly 

hlavně zpracovány cechovní řády, což vedlo k tomu, že cechovnictví bylo vylíčeno spíše jen 

po formální stránce. V této práci se dle něho především snaží o vykreslení skutečného života. 

Pavla Mělnického – rovněž jako Karel Chytil – označuje za iluminátora.71 Spíše se zaměřuje 

 
63 CHYTIL, Karel. Umění v Praze za Rudolfa II…, s. 5-6. Autor graduály chybně nazývá kancionály a uvádí 

špatnou dataci prvního dílu Graduálu Magdalény od Zlaté Hvězdy (1575 místo 1576). 
64 CHYTIL, Karel. Malířstvo pražské XV. a XVI. věku a jeho cechovní kniha Staroměstská z let 1490-1582. Praha: 

Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906. 
65 Rudolf II. vydal Privilegium na základě rostoucího napětí mezi dvorskými a cechovními malíři. V dekretu císař 

potvrzuje a rozšiřuje dřívější výsady pražského cechu. Díky tomu již nebylo malířství chápáno jako řemeslo, ale 

jako umělecká činnost. Viz HARLAS, František Xaver. Rudolf II., milovník umění a sběratel. Praha: F. Topič, 

1918, s. 30-31. CHYTIL, Karel. Umění a umělci na dvoře Rudolfa II.: 48 tabul dle originálů v soukromém majetku. 

Praha: Krasoumná jednota, 1921, s. 8. Pořádek z roku 1598 je vyňat z knihy pořádku staroměstských a obsahuje 

práva vyjmenovaných živností. 
66 CHYTIL, Karel. Malířstvo pražské XV. a XVI. věku …, s. 65-66. 
67 CHYTIL, Karel. Malířstvo pražské XV. a XVI. věku …, s. 179-180. 
68 CHYTIL, Karel. Malířstvo pražské XV. a XVI. věku …, s. 191-195. 
69 OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 25, Praha: Jan Otto, 1906, 

s. 16. 
70 WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách: (1526-1620). Praha: Nákladem České 

akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909. 
71 WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti…, s. 184. 
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na Jana Táborského a Jana Kantora Starého. Na rozdíl od Chytila se domnívá, že Jan Táborský 

malířství velmi dobře rozuměl – „nepochybuji ani za mák, že Táborský malířství miniatur 

nejenže výborně rozuměl, ale že je také uměl […] on psal, jiní malovali, a kdo ví, nepomáhal-li 

Táborský, bylo-li třeba, malovati také sám.“72 O Janu Kantorovi Starém tvrdí pak s jistotou, že 

sám zpěvní kostelní knihy iluminoval.73 V obou případech se však jedná o nepodložená tvrzení. 

K oběma majitelům dílen uvádí biografii, výčet rukopisů i jména jednotlivých pomocníků. 

Adamu Kazibabovi nově připisuje autorství Kaňkovského graduálu (1559-1561).74 Pouze 

Vavřince Bílého zcela opomíjí. Oproti předchozím autorům jmenuje od Táborského první díl 

tzv. Křižovnického graduálu (1559-1592)75 a Klatovský latinský graduál (1537-1585),76 a od 

Kantora Graduál řezníků novoměstských (1567).77 Jako třetího ingrossatora graduálů ze 

Starého Města pražského zmiňuje Jakuba Špačka Hradeckého. Z jeho dílny pochází dvoudílný 

rakovnický graduál (1594).78 Jelikož Hradecký není veden ani v městských knihách, přikládá 

autor pro více informací i dopis objednavatelů z roku 1591. 

V roce 1932 byla publikována studie Dobroslava Orla (1870-1942), která přisuzuje Janu 

Táborskému autorství české prózy o Mistru Janovi z Husince (Králi nad králi) zapsané 

v druhém dílu Malostranského graduálu (1573) Jana Kantora Starého.79 V úvodu autor 

představuje jmenovce Jana Táborského (pův. Jan Vilímek), který byl členem Jednoty bratrské. 

Jeho autorství prózy však vyloučil z důvodu odlišného stylu komponování. V další části se 

věnuje pouze Janu Táborskému z Klokotské Hory, kde probírá jeho biografii, písařskou dílnu 

včetně rukopisů, ediční a písňovou tvorbu. V závěru porovnává text i hudbu latinské prózy Rex 

regum, Jesu Christe a její české verze Králi nad králi.  

 
72 WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti…, s. 192. 
73 WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti…, s. 196.  
74 Praha, KNM, sign. 1 A c 109, Praha, Národní galerie v Praze – Sbírka grafiky a kresby, inv. č. K4294/ K4295/ 

K4296, Zlomky Kaňkovského graduálu, 1559-1561. 
75 Praha, NK ČR, sign. Křiž. XVIII A 6, Křižovnický graduál – I. díl, 1559-1592. Praha, NK ČR, sign. Křiž. XVIII 

A 7, Křižovnický graduál – II. díl, 1559-1592. Autor graduál chybně nazývá jako kancionál. Viz WINTER, 

Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti…, s. 195. Martina Šárovcová přisoudila graduál chrámu sv. Valentina na Starém 

Městě pražském. Viz KRATOCHVÍLOVÁ, Martina. K provenienci Křížovnického a Staroměstského graduálu, 

in: Umění LIII, 2005, s. 325. 
76 Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, sign. CS KL 403, Klatovský latinský graduál, 1537-

1585. 
77 Praha, NK ČR, sign. XVII A 31 a 32, Graduál řezníků novoměstských – I. díl, 1567. Autor graduál chybně 

nazývá jako kancionál. Viz WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti…, s. 196. Na stránkách digitální 

knihovny Manuscriptorium je rovněž uveden jako kancionál. Dostupné z http://www.manuscriptorium.com (cit. 

30. 7. 2020). 
78 Rakovník, SOkA, n. 13, i. č. B 99/n. 15, i. č. B 98, Rakovnický graduál, 1594. Autor graduál chybně nazývá 

kancionál. Viz WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti…, s. 197. 
79 OREL, Dobroslav. Jana Táborského proza o Mistru Janovi z Husince, in: Časopis učené společnosti Šafaříkovy 

„Bratislava“ VI, 1932, č. 3, s. 196-237. 

about:blank
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Heslo k Janu Táborskému se dále objevuje v Masarykově slovníku naučném z roku 

1933.80 František Michálek Bartoš (1889–1972) představuje Táborského jako českého 

iluminátora a písaře kancionálů, přestože se podílel i na psaní graduálů. Heslo obsahuje 

informace o jeho povýšení do šlechtického stavu, správcovství orloje a dílech.  

V Novém slovníku československých výtvarných umělců rozšířil Prokop Toman (1872-

1955) Dlabačova hesla k jednotlivým umělcům o zprávy excerpované Chytilem a Wintrem.81 

Všechna obsahují biografii a výčet rukopisů. Pouze k Jakubu Špačkovi Hradeckému je drobná 

poznámka, že byl malířem v Praze okolo roku 1600.82 V případě Mělnického přebírá názor 

Chytila, že měl v Praze rozsáhlou iluminátorskou dílnu.83 Nepřipouští, že by v jeho dílně mohla 

probíhat i písařská práce. O Janu Táborském se zde – rovněž jako v Ottově slovníku naučném 

– dozvídáme, že byl literárně činný a složil duchovní písně, jež vyšly v tzv. kancionálu 

Miřínského.84 Jana Kantora Starého považuje pouze za iluminátora kostelních knih v Praze 

v letech 1567-1582.85 

 Atribucí Soboteckého graduálu z první poloviny 16. století86 se věnuje zvlášť studie 

Anny Livorové z roku 1948.87 Autorka se zabývá vnějším i vnitřním popisem rukopisu včetně 

rozboru jednotlivých iluminací. Graduál spojila s dílnou Jana Táborského na základě 

podobnosti výzdoby s jeho rukopisy. 

Dalším významným badatelem, který se věnoval renesančnímu knižnímu malířství, byl 

od 50. let 20. století Jiří Kropáček (1930-2009). Ve své diplomové práci se věnuje popisu 

iluminací dosud známých rukopisů z 16. století, které rozděluje do tří časových období.88 

V prvním období (1500-1563) jmenuje z majitelů písařských a iluminátorských dílen – Pavla 

Mělnického, Jana Táborského a Fabiána Puléře. Do druhého období (1563-1596) řadí rukopisy 

Jana Kantora Starého a Matouše Ornyse z Lindperka (1526-1600), jenž nejdříve spolupracoval 

s Táborským a později s Kantorem. Ve třetím období od roku 1596 do doby bělohorské již 

 
80 Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Sv. 7, Praha: Československý 

kompas, 1933, s. 134.  
81 TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. 2. vyd., Praha: Rudolf Ryšavý, 1936. 

Novější rozšířené vydání je rozdělené do dvou dílů, které je doplněno o třetí díl dodatků. Viz TOMAN, Prokop. 

Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1 a 2, Praha: Tvar, 1947, 1950 a TOMAN, Prokop. Nový 

slovník československých výtvarných umělců. Sv. 3, Praha: SNKLHU, 1955. 
82 TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1…, s. 377. 
83 TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1…, s. 127-128. 
84 TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 2…, s. 581. 
85 TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1 …, s. 462-463. 
86 Jičín, Státní okresní archiv Jičín, Fond – Archiv města Sobotky, kniha 9, Sobotecký graduál, 1. pol. 16. století. 

Vazba rukopisu však pochází z roku 1582.  
87 LIVOROVÁ, Anna. Sobotecký graduál, in: Sobotka: jubilejní sborník k 450. výročí povýšení na město. Sobotka: 

Místní národní výbor, 1948, s. 68-76. 
88 KROPÁČEK, Jiří. České kancionály XVI. století a iluminátor Fabián Puléř. Diplomová práce FF UK, Praha 

1952. 
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podle autora „nepracovaly větší dílny a kancionály produkovaly spíše malé dílny neznámých 

venkovských písařů a iluminátorů.“89  

V roce 1965 vyšlo heslo k Janu Táborskému ve druhém dílu Knihopisu českých 

a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století Františka Horáka (1911-1983)90 

a Československém hudebním slovníku osob a institucí Graciana Černušáka (1882-1961), 

Bohumíra Štědroně (1905-1982) a Zdenka Nováčka (1923-1987).91  

František Horák píše o jeho studiu, písařských pomocnících, správcovství orloje 

a povýšení do šlechtického stavu. Chybně přisuzuje Táborskému i iluminátorskou dílnu. Podle 

autora z této dílny vzešla řada kancionálů, především to však byly graduály. Z pramenů zmiňuje 

pouze písně, které vyšly tiskem.  

V Československém hudebním slovníku je Táborský považován za českého krasopisce, 

autora a vydavatele duchovních písní. Z biografie obsahuje informace o jeho studiu, písařských 

pomocnících a správcovství orloje. Součástí hesla je také výčet pramenů, na které již upozornili 

předchozí autoři.  

Jedinou z prací, která se zabývá problematikou českého renesančního knižního umění, 

je studie Podoba a příčiny anachronismu od Jarmily Vackové (1930-2011) z roku 1968.92 

Autorka zde rozděluje rukopisy do čtyř časových skupin a přiřazuje ke konkrétním 

iluminátorům a písařským dílnám. První skupinu představují rukopisy z let 1550-1565, které 

vznikly v dílně Jana Táborského a Fabiána Puléře († 1562). Do druhé skupiny řadí díla Matouše 

Ornyse z Lindperka – Litomyšlský graduál (1561-1563)93 a Třebenický graduál (1574-1583).94 

Třetí skupina zahrnuje rukopisy z let 1575-1595 z dílny Jana Kantora Starého, pro kterého 

pracovali Matěj Hutský z Křivoklátu (1546-1599), Ambrož Ledecký (†1592) a jeho syn Šimon 

i Daniel Gelius zvaný Ušák. Kantorovi chybně přisuzuje Písně chval božských z 60. let 

 
89 KROPÁČEK, Jiří. České kancionály XVI. století a iluminátor Fabián Puléř…, s. 9. 
90 HORÁK, František. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl 2, 

část 8. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1965, s. 246. 
91ČERNUŠÁK, Gracian – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko (edd.). Československý hudební slovník 

osob a institucí. Sv. 2, Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 749. 
92 VACKOVÁ, Jarmila. Podoba a příčiny anachronismu, in: Umění XVI, 1968, s. 379-393. Autorka své závěry 

dále publikovala v pracích Pozdní utrakvismus a výtvarné umění, in: Dějiny a současnost X, 1968, s. 8-11 a 

Závěsné malířství a knižní malba v letech 1526-1620, in: DVORSKÝ, Jiří (ed.). Dějiny českého výtvarného umění 

II/1, Praha: Academia, 1989, s. 93-106. 
93 Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli, inv. č. R–203, Litomyšlský graduál, 1561-1563. Autorka chybně 

přisuzuje graduál dílně Táborského, ačkoliv písařem byl Jiří Laches Nepomucký. Viz VACKOVÁ, Jarmila. 

Podoba a příčiny anachronismu…, s. 382. 
94 Litoměřice, SOA v Litoměřicích, bez sign., Třebenický graduál, 1574-1583. Není známo, z jaké písařské dílny 

pochází. 
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16. století95 a Kancionál Betlémské kaple z 2. pol. 16. století,96 které patrně pochází už z dílny 

Táborského. Oproti předchozím autorům dále jmenuje Příbramský rorátník (1595)97 

a Sedlčanský graduál (1582-1596).98 Rovněž sem zařazuje i Graduál Jakuba Sklenáře (1574).99 

V poslední skupině se věnuje rukopisům Matouše Radouše (c1550-1631) z konce 16. století. 

Výzdobu vybraných rukopisů hodnotí jako výtvarný a myšlenkový anachronismus 

středověku.100   

O písařských a iluminátorských dílnách se dále zmiňuje Josef Krása (1933-1985) 

v kapitole s názvem Knižní malířství v publikaci Pozdně gotické umění v Čechách.101 Časově 

se soustřeďuje na dobu vlády Jagellonců (1471-1526). V úvodu Krása přibližuje dobu a styl 

knižního malířství v 15. století. Poté se zaměřuje na výzdobu rukopisů, iluminátory a dílny 

převážně pražské provenience. Pavlu Mělnickému nově přisuzuje dílnu, která byla podle něho 

pravděpodobně zaměřena na výrobu celých knih. Vzhledem k časovému rozmezí se k jiným 

písařským dílnám nevyjadřuje.  

Kapitolu o knižní malbě v období 1420-1526 Krása publikoval i v prvním dílu druhého 

svazku kolektivní monografie Dějiny českého výtvarného umění.102 Na rozdíl od své předchozí 

studie drobně obměňuje okruh pramenů, na nichž demonstruje vývoj knižního malířství 

v uvedeném období. V části o Pavlu Mělnickém jmenuje příklady rukopisů, které představuje 

 
95 Praha, KNM, sign. I A 16, Písně chval božských – I. díl, 60. léta 16. století. Kancionál obsahuje akrostich Jana 

Táborského, pravděpodobně vznikl již v jeho dílně. Viz SOUČKOVÁ, Ema. Graduály z dílny Jana Táborského z 

Klokotské Hory. Disertační práce KTF UK, Praha 2016, s. 66. 
96 Praha, KNM, sign. I A 15, Písně chval božských, tzv. Kancionál Betlémské kaple – II. díl, 2. pol. 16. století. Ve 

starší literatuře včetně studie Vackové je nazýván jako druhý díl Písní chval božských. Martina Šárovcová 

upozornila na akrostich a monogram IT Jana Táborského v rukopisu, proto mohl vzniknout již v jeho dílně. Viz 

ŠÁROVCOVÁ, Martina. Neznámý pražský iluminátor Adam Cibus a Písně chwal božských z roku 1587, in: Ars 

linearis II, 2010, s. 4, pozn. 2 a SOUČKOVÁ, Ema. Graduály z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory. Katalog 

hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory. Disertační práce KTF UK, Praha 2016, s. 335. Šárovcová 

dále spojila kancionál s Betlémskou kaplí, protože obsahuje erb Valentina Kirchmajera z Rejchvic, který byl v roce 

1594 pohřben v Betlémské kapli. Viz ŠÁROVCOVÁ, Martina. Neznámý pražský iluminátor …, s. 6. 
97 Příbram, Hornické muzeum Příbram, sign. L 263, Příbramský rorátník, c1595. Pravděpodobně nepochází 

z dílny Jana Kantora Starého. Viz katalog v SOUČKOVÁ, Ema. Graduály z dílny Jana Táborského z Klokotské 

Hory. Disertační práce KTF UK, Praha 2016. 
98 Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany, sign. M–1, Sedlčanský graduál, 1582-1596. Autorka chybně nazývá 

graduál jako rorátník. Viz VACKOVÁ, Jarmila. Podoba a příčiny anachronismu…, s. 384. Pravděpodobně také 

nepochází z dílny Jana Kantora Starého. Viz katalog v SOUČKOVÁ, Ema. Graduály z dílny Jana Táborského z 

Klokotské Hory. Disertační práce KTF UK, Praha 2016. 
99 Praha, NK ČR, sign. XVII B 21, Graduál Jakuba Sklenáře, 1574. Autorka chybně nazývá graduál jako 

kancionál. Viz VACKOVÁ, Jarmila. Podoba a příčiny anachronismu…, s. 384. 
100 Teze Jarmily Vackové vyvrátila ve své studii Martina Šárovcová. Viz ŠÁROVCOVÁ, Martina. Mezi 

anachronismem a historismem. Nové pohledy na české renesanční knižní malířství, in: Umění LV, 2007, s. 274-

285. 
101 KRÁSA, Josef: Knižní malířství, in: HOMOLKA, Jaromír (ed.). Pozdně gotické umění v Čechách. Praha: 

Odeon, 1978, s. 387-457. 
102 KRÁSA, Josef, Knižní malba, in: CHADRABA, Rudolf (ed.). Dějiny českého výtvarného umění I/2, Praha: 

Academia, 1984, s. 597-612. Studie byla později otištěna i v KRÁSA, Josef – STEJSKAL, Karel (edd.). České 

iluminované rukopisy 13.-16. století. Praha: Odeon, 1990, s. 311-374. 
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jako doklad poklesu umělecké úrovně ve druhém a třetím desetiletí 16. století. Samotnou dílnu 

Mělnickému však nepřiřazuje.103 

V roce 2000 a 2001 vyšly dvě studie kanadského badatele Barry F. H. Grahama – Three 

More Jan Táborský Graduals104 a Jan Táborský and the Vodňany kancionál,105 kde nově 

identifikuje vybrané rukopisy s dílnou Jana Táborského. V první studii se jedná o Graduál 

kostela sv. Haštala z 40. - 80. let 16. století,106 Litoměřický český graduál (1542-1544)107 a 

první díl Graduálu Sixta z Ottersdorfu (1570),108 a ve druhé o Vodňanský kancionál (1543).109 

Autor se zaměřuje na kodikologický rozbor a obsahové určení rukopisů, jednotlivými 

iluminacemi se příliš nezabývá. 

V roce 2005 publikovala Martina Šárovcová (1979) tři studie – Kodikologické puzzle 

rukopisů,110 Recepce a transformace protestantské ikonografie111 a K provenienci 

Staroměstského a Křižovnického graduálu.112 V první studii se autorka snaží ukázat na několika 

příkladech možnosti metodologického přístupu k identifikaci neznámých iluminovaných 

zlomků s konkrétními kodexy. Díky prameni děkana Ambrože Strahla z roku 1781113 

a Jindřicha Antonína Hilla z roku 1785114 přináší také popis tří nedochovaných rukopisů z dílny 

 
103 KRÁSA, Josef, Knižní malba …, s. 611. 
104 GRAHAM, Barry Frederic Hunter. Three More Jan Táborský Graduals, in: Studie o rukopisech XXXIII, 2000, 

s. 229-244. 
105 GRAHAM, Barry Frederic Hunter. Jan Táborský and the Vodňany kancionál, in: Studie o rukopisech XXXIV, 

2001, s. 215-240. 
106 Kroměříž, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, sign. M I-1, inv. č. 21428, Graduál kostela sv. Haštala, 40. - 80. 

léta 16. století. 
107 Praha, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DA I 6, Litoměřický český graduál, 1542-

1544. Časové rozpětí vzniku graduálu zpřesnila Martina Šárovcová ve své studii. Viz KRATOCHVÍLOVÁ, 

Martina. Kodikologické puzzle rukopisů. Habent sua fata libelli, in: Umění LIII, 2005, s. 553. 
108 London, British Library, Add. MS 16175, Graduál Sixta z Ottersdorfu – I. díl, 1570. Praha, NK ČR, sign. XXIII 

B 8, Graduál Sixta z Ottersdorfu – III. díl, 1578. Druhý díl je nezvěstný. Více k popisu prvního dílu v 

ŠÁROVCOVÁ, Martina. A Little Known Utraquist Gradual in the British Library in London, in: Bohemian 

Reformation and Religious Practice 9, 2014, s. 250-278. 
109 Vodňany, Městské muzeum a galerie Vodňany, inv. č. 16, 1543, Vodňanský kancionál. 
110 KRATOCHVÍLOVÁ, Martina. Kodikologické puzzle rukopisů. Habent sua fata libelli, in: Umění LIII, 2005, 

s. 551-565. 
111 KRATOCHVÍLOVÁ, Martina. Recepce a transformace protestantské ikonografie. Lounský graduál Jana 

Táborského, in: Umění LIII, 2005, s. 444-465. 
112 KRATOCHVÍLOVÁ, Martina. K provenienci Křížovnického a Staroměstského graduálu, in: Umění LIII, 2005, 

323-334. 
113Jedná se o soupis hudebních rukopisů litoměřické provenience – Třebenický graduál (1574-1583), Litoměřický 

latinský graduál (Lovosice, SOkA, sign. IV C 1, poč. 16. století), Litoměřický český graduál (1542-1544) z dílny 

Jana Táborského a nedochovaný kancionál z let 1555-1579: Litoměřice, SOA v Litoměřicích, sign. 8A -BIF 515, 

Soupis Ambrože Strahla, 1781. 
114 Jedná se o pramen s názvem Materialia ad historiam urbis Brodae Bohem[icalis], který obsahuje i popis 

rukopisů českobrodské provenience – nedochovaný Českobrodský latinský graduál (1520) z dílny Pavla 

Mělnického, Českobrodský graduál (1557) z dílny Jana Táborského a nedochovaný Českobrodský rorátník z dílny 

Jana Kantora Starého: Praha, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DD II 5, Materialia 

ad historiam urbis Brodae Bohem[icalis], 1785. 



22 

 

Jana Táborského a Jana Kantora Starého.115 Tématem druhé studie je ukázat na příkladech 

iluminací z Lounského graduálu (1563) Jana Táborského, „jakým způsobem byl obohacen 

výběr jednotlivých námětů v kontextu ikonografického programu českých renesančních 

graduálů, jak se rozšířil rozsah jejich iluminovaných incipitů v jednotlivých oddílech graduálu, 

a zároveň dokreslit naše představy o recepci a transformaci ikonografie.“116 Cílem třetí studie 

je zpřesnit či určit provenienci dvou zmíněných rukopisů z druhé poloviny 16. století. 

Další prací Barryho F. H. Grahama je monografie, kde se věnuje popisu graduálů 

z prostředí Čech a Moravy v letech 1420 až 1620.117 K publikaci je také připojen katalog 

excerpovaných rukopisů. Na základě objevení nápisu Anno salutis m° d° vi° manu Pauli 

Melnicensis v Německobrodském graduálu (1506) Graham považuje Pavla Mělnického také za 

písaře.118 V případě ostatních majitelů dílen – kromě Jakuba Špačka Hradeckého – autor rovněž 

obsáhle pojednává o jejich životě i rukopisech.119  

Heslo v Lexikonu české literatury z roku 2008 představuje Táborského jako vydavatele 

duchovních písní a písaře kancionálů. 120 Z biografie obsahuje totožné informace jako Knihopis 

českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století.  

Nejnovější heslo k Janu Táborskému se nachází v knihopisném slovníku Václava 

Pumprly (1937) z roku 2010.121 Autor přebírá záznamy z Knihopisu českých a slovenských tisků 

od doby nejstarší až do konce XVIII. století,122 Slovníku naučného123 a Lexikonu české 

literatury.124 K excerpovaným údajům dále doplnil charakteristiku hlavní činnosti, životopisné 

údaje dle literatury, místa působení, číslo Knihopisu a soupis literatury. 

V rámci kolektivní monografie, která se vztahuje k tématu umění české reformace, 

publikovala Martina Šárovcová studii s názvem Cantate Domino canticum novum. Iluminované 

hudební rukopisy české reformace.125 Autorka se ve svém příspěvku zaměřila „na možnosti 

 
115 Oběma pramenům z konce 18. století se autorka dále věnovala v ŠÁROVCOVÁ, Martina. Zmizelé renesanční 

iluminace, in: Umění LV, 2007, 374-386. 
116 KRATOCHVÍLOVÁ, Martina. Recepce a transformace protestantské ikonografie. Lounský graduál Jana 

Táborského, in: Umění LIII, 2005, s. 444. 
117 GRAHAM, Barry Frederic Hunter. Bohemian and Moravian Graduals 1420-1620. Turnhout: Brepols, 2006. 
118 GRAHAM, Barry Frederic Hunter. Bohemian and Moravian Graduals…, s. 86. 
119 GRAHAM, Barry Frederic Hunter. Bohemian and Moravian Graduals…, s. 87-92, 93, 96. 
120 MERHAUT, Luboš (ed.) et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Sv. 2, díl 4, Praha: Academia, 

2008, s. 841.  
121 PUMPRLA, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století. Praha: Kabinet 

pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 1106-1107. 
122 HORÁK, František. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl 2, 

část 8, Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1965, s. 246. 
123 RIEGER, František Ladislav (ed.) et al. Slovník naučný. Díl 9. Praha: Kober a Markgraf, 1872, s. 253. 
124 MERHAUT, Luboš (ed.) et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce…, s. 841. 
125 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Cantate Domino canticum novum. Iluminované hudební rukopisy české reformace, 

in: HORNÍČKOVÁ, Kateřina – ŠRONĚK, Michal (edd.). Umění české reformace: (1380-1620). Praha: 

Academia, 2010, s. 413-467. 
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interpretace utrakvistických hudebních iluminovaných rukopisů ve vztahu k ikonografickému 

rozvrstvení malířské výzdoby a jazykovému aspektu.“126 Zvlášť probírá iluminace rukopisů Jana 

Táborského a Jana Kantora Starého. Rukopisům Pavla Mělnického se samostatně věnuje 

ve studii Iluminátor Pavel Mělnický. Recepce grafických listů Albrechta Dürera v pozdně 

gotické knižní malbě.127 

Výzdobou renesančních graduálů se Šárovcová souhrnně zabývá ve své disertační 

práci.128 Autorka se soustředila na ikonografický rozbor iluminací a jejich souvislost 

s jednotlivými zpěvy v průběhu liturgického roku. O majitelích písařských dílen, kromě Jakuba 

Špačka Hradeckého, se zmiňuje pouze v kontextu popisu výzdoby. 

Disertační práce Jana Bati (1979) na základě přehledu inventářů a rozboru dochovaných 

pramenů přibližuje hudbu a hudební kulturu na Starém Městě pražském v letech 1526-1620.129 

Kromě Jakuba Špačka Hradeckého autor upozorňuje na všechny vlastníky písařských dílen. 

Oproti předchozím autorům přisuzuje dílně Jana Táborského i třetí díl Graduálu Sixta 

z Ottersdorfu (1578).130 Ve své práci rovněž zohledňuje prameny obsahující polyfonii, které 

nebyly dosud přiřazené žádné písařské dílně.  

Iluminacemi z rukopisů Jana Táborského a Jana Kantora Starého, se Šárovcová 

podrobně dále věnuje ve studiích – Zlomky Kaňkovského graduálu,131 Matyáš Hutský z 

Křivoklátu (1546–1599) jako autor iluminací v hudebních rukopisech,132 Nový pohled na 

staroměstského malíře Fabiána Puléře († 1562) a jeho dílo133 a Matyáš Hutský z Křivoklátu († 

1599) znovuobjevovaný.134 

Ema Součková (1988) se – oproti Martině Šárovcové – zaměřila pouze na výzdobu 

rukopisů z dílny Jana Táborského.135 Věnuje se Janu Táborskému, písařským pomocníkům, 

 
126 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Cantate Domino canticum novum…, s. 413. 
127 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Iluminátor Pavel Mělnický. Recepce grafických listů Albrechta Dürera v pozdně 

gotické knižní malbě, in: Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách století. Praha: Scriptorium, 2010, s. 

497-512. 
128 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů. Disertační práce FF UK, Praha 

2011. 
129 BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura na Starém Městě pražském 1526-1620. Disertační práce FF UK, Praha 

2011. 
130 Praha, NK ČR, sign. XXIII B 8, Graduál Sixta z Ottersdorfu – III. díl, 1578. 
131 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Zlomky Kaňkovského graduálu, Kancionál Betlémské kaple na Starém Městě 

pražském, Kladrubská kniha špitálních účtů, in: Jan Hus 1415/2015. Tábor: Viva Design, s.r.o., 2015, s. 249-252, 

273-276. 
132 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Matyáš Hutský z Křivoklátu (1546–1599) jako autor iluminací v hudebních 

rukopisech, in: Ars linearis V, Praha 2015, s. 32-43. 
133 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Nový pohled na staroměstského malíře Fabiána Puléře († 1562) a jeho dílo, in: Ars 

linearis VI, Praha 2016, s. 14-19. 
134 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Matyáš Hutský z Křivoklátu († 1599) znovuobjevovaný. Neznámé kreslířské dílo 

pražského malíře, in: Via media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. K poctě Zdeňka V. Davida, 

Praha: Filosofia, 2016, s. 106-123. 
135 SOUČKOVÁ, Ema. Graduály z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory. Disertační práce KTF UK, Praha 
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významným iluminátorům, grafickým předlohám, ikonografii a ornamentální výzdobě. K jeho 

dílům nově řadí Písně chval božských z 60. let 16. století, Kancionál Betlémské kaple z 2. pol. 

16. století a Český zpěvník od dominikánů z 60. - 80. let 16. století.136 K práci je také připojen 

katalog všech rukopisů.137 

 Z výše uvedených titulů vyplývá, že se autoři převážně věnovali pramenům z dílen 

Pavla Mělnického, Jana Táborského, která byla patrně nejvíce produktivní (tab. 1), a Jana 

Kantora Starého, ovšem převážně jen z hlediska výtvarné výzdoby. Dílna Jakuba Špačka 

Hradeckého byla zmíněna pouze okrajově. Ačkoliv existuje množství dochovaných 

rukopisných pramenů pražské provenience obsahujících renesanční vokální polyfonii, o jejichž 

vzniku toho dosud víme málo, badatelé z řad historiků umění i muzikologů se dosud vesměs 

zaměřovali na jednohlasé prameny 16. století. Považuji proto za velmi důležité zahájit cílený 

výzkum profesionální výroby polyfonních rukopisů, protože jedině tak budeme moci lépe 

a plnohodnotněji porozumět hudební kultuře renesančních Čech. 

 

 
2016. Práce byla též publikována jako kniha: SOUČKOVÁ, Ema. Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského 

z Klokotské Hory. 1. vyd. Praha: Academia, 2019. 
136 Praha, Národní archiv, fond – Řádový archiv dominikánů, sign. ŘD 410, Český zpěvník od dominikánů, c60. - 

80. léta 16. století. 
137 SOUČKOVÁ, Ema. Graduály z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory. Katalog hudebních rukopisů Jana 

Táborského z Klokotské Hory. Disertační práce KTF UK, Praha 2016. 
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Tabulka 1 

 

  

dílna  graduál rok určení písaři

Německobrodský graduál 1506 Pavel Mělnický

Plzeňský graduál 1527 Pavel Mělnický

Lounský graduál 1530 Pavel Mělnický

Chrudimský latinský graduál 1530 Jan Táborský

Sobotecký graduál 1. pol. 16. století Jan Táborský

Klatovský latinský graduál 1530-1585 Jan Táborský

Graduál kostela sv. Haštala 40.-80. léta 16. století Jan Táborský

Vodňanský kancionál 1543 Jan Táborský

Litoměřický český graduál 1542-1544 Jan Táborský

Svatovítský graduál I., II. díl 1552, 1551-1552 Jan Táborský

Českobrodský graduál 1557 Jan Táborský

Čáslavský graduál 1557 Jan Táborský

Žlutický graduál 1558-1565 Vavřinec Bílý

Křižovnický graduál I., II. díl 1559-1592 Jan Táborský

Zlomky Kaňkovského graduálu 1559-1561 Adam Kazibaba z Kosmačova

Klatovský český graduál 1560 Matěj Pecka Klatovský

Písně chval božských I. díl 60. léta 16. století Jan Táborský

Teplický graduál 1560 Matěj Pecka Klatovský

Teplický kancionál 1566 Jan Táborský

Staroměstský graduál 1561-1567 Matěj Pecka Klatovský

Lounský graduál 1563 Jan Táborský

Rybařovský graduál 1568 Adam Kazibaba z Kosmačova

Graduál Sixta z Ottersdorfu I., III. díl 1570, 1578 Jan Táborský

Český zpěvník od dominikánů c60.-80. léta 16. století Jan Táborský

Písně chval božských, tzv. Kancionál 

Betlémské kaple II. díl
2. pol. 16. století. Jan Táborský

Mladoboleslavský graduál 1572 Jan Kantor Starý

Malostranský graduál I., II. díl 1572, 1573 Laurenc Milnar jinak Křepelka

Graduál kostela sv. Michala v Opatovicích 1573-1578 Jan Kantor Starý, Václav Zíma Aulický

Graduál řezníků novoměstských I., II. díl 1567, 1574
Jan Kantor Starý, Jan Klatowský, 

Ioannis Kotolius z Hradce Králové

Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy I. díl 1576 Jan Kantor Starý

Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy, tzv. 

Graduál kostela sv. Havla na Starém 

Městě pražském II. díl

4. čtrvtina 16. století Jan Kantor Starý

Lomnický graduál I., II. díl 1578, 1580 Jan Kantor Starý, Johannes Civilius

Příbramský graduál I., II. díl 1579-1596 Jan Kantor Starý

Jakub Špaček 

Hradecký
Rakovnický graduál I., II. díl 1594 Jakub Špaček Hradecký

Přehled dochovaných rukopisných pramenů z dosud známých písařských dílen v 16. století

Pavla Mělnického 

Jana Táborského    

z Klokotské Hory

Jana Kantora 

Starého
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2. Popis pramenů 

 

Vybrané polyfonní prameny – Kutnohorský kodex (1593), Graduál Trubky z Rovin 

(1604), Hlasová kniha motet literátského bratrstva sv. Barbory v Přešticích (1619) a bifolio 

z neznámé hlasové knihy v Graduálu kostela sv. Haštala (1580) popisuji z vnějšího a vnitřního 

hlediska. V případě existence předmluvy uvádím také transkripci a překlad. 

 

2.1. Kutnohorský kodex 

 

Kutnohorský kodex (1593) je uložen v Českém muzeu hudby pod signaturou AZ 33.138 

Do muzea byl získán antikvární koupí v Praze roku 1955. Vazba pramene o 261 papírových 

foliích má rozměry 575 × 435 × 80 mm. Rozměry desek jsou 575 × 435 mm, rozměry folií pak 

560 × 415 mm. Typově ho lze označit za tzv. chorbuch, kdy jsou všechny hlasy kompozice 

zapsány do jediné knihy.  

Materiálem vazby chorbuchu foliového formátu jsou lepenkové desky potažené tmavě 

mořenou usní. Desky byly v horní a dolní polovině opatřeny dvojicí stuh. Vazba rukopisu je 

těžce poškozena. Usňový pokryv desek je velmi opotřebován a v horní polovině poškozen 

vodou. Při okrajích, hlavě i patě a v kloubu knihy byl chybějící pokryv doplněn.139 Pokryv 

zadních desek je ve znatelně horším stavu nežli pokryv desek předních. Hrany desek nejsou 

nijak zkoseny ani zdobeny. Oblý hřbet tvoří šest dvojitých konopných vazů. Ořízka rovněž není 

puncovaná. Jedná se o kombinaci typu zlacené a slepotiskové vazby z konce 16. a počátku 17. 

století. 

Výzdoba desek má smíšenou kompozici – rámovou a dominantovou.140 Dominantou 

volného redukovaného pole přední desky je zlatotisková ornamentální obdélná plotna. Nárožní 

výplň volného redukovaného pole tvoří zlacené kolky v podobě stylizovaných kytic se 

šišticemi. Rámy členité bordury jsou vyplněny válečky s motivem obloučků s palmetami, 

oválných medailonů s hlavami nasazenými na vertikální žerdi obrůstané listovím a rostlinných 

dříků složených z listenových baluster. Další reliéfy nelze přesně určit z důvodu opotřebování 

 
138 Při popisu vycházím z BAŤA, Jan (ed.). Kutnohorský kodex (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby, 

sign. AZ 33) (= Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiæ, A I), Praha: Koniasch Latin Press, 2008, s. 

x–xii a BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura na Starém Městě pražském 1526-1620. Disertační práce FF UK, 

Praha 2011, s. 75-78. 
139 Rukopis byl restaurován v roce 2017. 
140 Více k popisu smíšené kompozice v NUSKA, Bohumil. Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, 

slohové určování a datování materiálu, in: Historická knižní vazba. Sborník příspěvků k dějinám a k metodice 

ochrany historických knižních vazeb, Liberec: Severočeské museum, 1964-1965, s. 48. 
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a špatného zacházení s pramenem. Na zadní desce je stejná rámová bordura i nárožní výplň, 

dominantou je zlacená plotna oválné kartuše s rolverkovým motivem. 

Na předním přídeští v levém horním rohu se nachází novodobá signatura rukopisu psaná 

měkkou tužkou – AZ 33/1–11. V pravém dolním rohu je značka 1g 4 800/4.000,- psaná měkkou 

tužkou a kulaté razítko „Hudební oddělení Národního muzea“ s dvouocasým lvem, pod nímž 

je označení černým inkoustem – 151/55 inv. č. 33. Na zadním přídeští se v levém dolním rohu 

opět vyskytuje signatura AZ 33/1–11 psaná měkkou tužkou a kulaté razítko „Národní muzeum 

– Muzeum české hudby“ s inventárním číslem psaným černým inkoustem – inv. č. 33. Razítka 

s inventárním číslem se dále objevují na foliích 1r a 261v. 

Papír je proměnlivé kvality a místy značně opotřebovaný. Folia 1-14 jsou poškozena 

působením vlhkosti. Okraje folií jsou označeny rýsovadlem, které vymezuje šířku písařského 

zrcadla. Původní foliace v pravém horním rohu provedená černým inkoustem užívá arabské 

číslice. Od folia 155 nahradila původní foliaci moderní foliace psaná měkkou tužkou, která 

rovněž užívá arabské číslice.  

Pramen má 261 papírových folií, která jsou vázána ve 44 složkách. Jejich skladba 

převážně čítá ternia (31), výjimečně kvaterny (6), binia (6) a dvoulist. První složku, která 

obsahuje pouze list, původně pravděpodobně tvořilo ternio, protože nejméně pět nečíslovaných 

fólií bylo vyříznuto.  

Na papíru se objevují tři různé filigrány. První typ filigránu zobrazující borovou šištici 

na podstavci má rozměry 95 × 68 mm (obr. 2.1).141 Druhý typ filigránu představuje kříž na 

trojmezí s rozměry 109 × 78 mm (obr. 2.2).142 Třetí typ filigránu má rozměry 68 × 50 mm 

a znázorňuje ježka, kterého má ve znaku moravské město Jihlava (obr. 2.3).143 

Na vzniku se podíleli dva písaři. Ruka A144 patří s největší pravděpodobností císařskému 

notistovi Leonhardu Franzovi,145 který působil u dvora v letech 1587-1599.146 Užívá písařské 

 
141 BRIQUET, Charles Moïse. Les filigranes. Dictionnaire des marques du papier. Sv. 1, Leipzig: K. W. 

Hiersemann, 1923, nr. 2122, s. 157, datace – Augsburg 1568, Graz 1568, Praha 1572-1581, Augsburg 1576. 

Dostupné také z http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php (cit. 30. 7. 2020). Filigrán se nachází v první 

části kodexu ff. 1-154. Viz BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura…, s. 75. 
142 BRIQUET, Charles Moïse. Les filigranes…, sv. 1, Leipzig: K. W. Hiersemann, 1923, nr. 1245, s. 102, datace 

– Praha 1577-1594, Hannover 1583. Filigrán se nachází v druhé části kodexu na ff. 155-255. Viz BAŤA, Jan. 

Hudba a hudební kultura…, s. 75. 
143 BRIQUET, Charles Moïse. Les filigranes…, sv. 4, Leipzig: K. W. Hiersemann, 1923, nr. 12463, s. 624, datace 

– Praha 1560-86, Morava 1585. Filigrán se nachází pouze na posledních pěti foliích 256-261. Viz BAŤA, Jan. 

Hudba a hudební kultura…, s. 75. 
144 Ff. 1r-154r. Viz BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura…, s. 76. 
145 Jan Baťa ztotožnil ruku A s Leonhardem Franzem na základě paleografické analýzy PRUETT, Lilian P. 

Sixteenth-Century Manuscripts in Brussels, Berlin and Vienna. Physical Evidence as a Tool for Historic 

Reconstruction, in: Revue belge de musicologie 50, 1996, s. 73-92. 
146 Viz ŽÁČKOVÁ ROSSI, Michaela. The musicians at the court of Rudolf II: the musical entourage of Rudolf II 

(1576-1612) reconstructed from the imperial accounting ledgers. Prague: KLP, 2017, s. 76-77. 

about:blank
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zrcadlo o rozměrech 380-510 × 300-340 mm. Na foliu se vyskytuje 4-9 pětilinkových systémů. 

Ruka B147 zatím nebyla identifikována s žádným ze známých písařů. Užívá písařské zrcadlo o 

rozměrech 505 × 350 mm. Na foliu se nachází 6-9 pětilinkových systémů. Výzdobou pramene 

jsou pouze ornamentální iniciály provedené černým inkoustem.  

Rukopis obsahuje 11 kompletních mešních ordinárií, jejichž autoři pocházejí z převážné 

většiny z okruhu rudolfínské kapely – Philippe de Monte (1521-1603), Carl Luython (1557/58-

1620), Jacob Regnart (1540/45-1599), Philipp Schöndorf (1565/70-c1617), Giorgio Flori 

(c1558-c1594), jenž byl spolu s Regnartem ve službách Ferdinanda Tyrolského a Giulio Belli 

(c1560-c1621), který působil v Itálii. 

 

  

   Obrázek 2.1                            Obrázek 2.2                             Obrázek 2.3 

 

Podle donačního přípisu nechal rukopis vyrobit pro kůr kostela svatého Jakuba v Kutné 

Hoře královský rychtář a poté primátor Zikmund Kozel z Rýzntálu (1548-1598). Latinský nápis 

humanistickou polokurzívou se nachází v pravém hornímu rohu na foliu 1r.148 

 

Chori Templi Diui Iacobi Majoris Gutte[n]berga. 

Ex dono D[omini] Sigismundi Kozel a Rey: 

sentol. Sacrae Caesarae Majestatis Rei 

Metallicae olim hic Gutte[n]berga praefecti, et 

postea ejusdem Reipublicae Gutte[n]bergensis 

Primatis. 

 
147 Ff. 155v-261r. Viz BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura…, s. 76. 
148 Transkripce a překlad pochází z BAŤA, Jan (ed.). Kutnohorský kodex (Praha, Národní muzeum – České 

muzeum hudby, sign. AZ 33) (= Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiæ, A I), Praha: Koniasch Latin 

Press, 2008, s. xi. 
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[Kůru chrámu svatého Jakuba Většího v Kutné Hoře.  

Z daru pana Zikmunda Kozla z Rýzn-  

tálu, druhdy zde v Kutné Hoře horního hofmistra 

svaté císařské Výsosti a poté téže kutnohorské obce  

primase.] 

 

2.2. Graduál Trubky z Rovin 

 

Graduál Trubky z Rovin (1604) je uložen v Archivu hlavního města Prahy pod 

signaturou 1870.149 Vazba pramene o 818 papírových folií má rozměry 375 × 275 × 160 mm. 

Rozměry desek jsou 375 × 275 mm, rozměry folií pak 355 × 235 mm. Jedná se o hlasovou 

knihu – Quinta vox – z původně osmihlasého kompletu.150  

Materiálem vazby hlasové knihy foliového formátu jsou dřevěné desky potažené hnědě 

mořenou usní. Usňový pokryv desek je místy velmi odřený, zejména chybí při hlavě a patě 

knihy. V rozích jsou dále patrné díry po hřebících z nárožního kování. Na deskách se nachází 

dva mosazné kolíčkové záchytky spon, spony však chybí. Zbytky kožených pásků se objevují 

na zadní desce. Hrany vazby jsou vnitřně zkoseny, přičemž zdobená je pouze přídeštní hrana 

tlačenou zlacenou linkou. Oblý hřbet tvoří šest dvojitých konopných vazů. Okraje a hřbítky 

vazů jsou zdobeny zlacenou linkou. Plocha mezivazí je zdobená zlaceným kolkem 

s arabeskním motivem. Ořízka je zlacená a puncovaná. Jedná se o kombinaci zlacené 

a slepotiskové vazby z konce 16. a počátku 17. století. 

Výzdoba desek má dominantovou kompozici.151 Dominantou volného redukovaného 

pole je zlatotisková plotna v podobě heraldického supralibros Václava Trubky z Rovin 

v kosodélníkové kartuši.152 Součástí supralibros je nápis WACZLAW TRUBKA Z ROWIN 

LETHA 1605. V horní části přední desky je vytlačen nápis QUINTA, v dolní pak datace 1605. 

 
149 Při popisu vycházím z BAŤA, Jan. Graduál Trubky z Rovin, jeho repertoár a evropský kontext, in: Baťa, J. - 

Kroupa, J. K. – Mráčková, L. (edd.). Littera Nigro scripta manet. In honorem Jaromír Černý. Praha: KLP, 2009, 

s. 126-152 a BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura na Starém Městě pražském 1526-1620. Disertační práce FF 

UK, Praha 2011, s. 93-127.  
150 V tištěné předmluvě na foliu CLVIIv se píše o osmi knihách. 
151 Více k typu dominantové kompozice poslední třetiny 16. století a počátku 17. století v NUSKA, Bohumil. 

Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu, in: Historická knižní 

vazba. Sborník příspěvků k dějinám a k metodice ochrany historických knižních vazeb, Liberec: Severočeské 

museum, 1964-1965, s. 50. 
152 Erb tvoří modrý štít, z jehož oblaku v patě vyniká obrněná ruka držící zlatého hada s červenou korunou, který 

se kolem ruky ovíjí. Na štítě je kolčí přilba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly a s točenicí týž 

tinktur. Klenotem je rostoucí ruka ze štítu. Srov. FIALA, Michal. Tři studie k české renesanční heraldice. (Znaky 

měšťanů Starého Města pražského v letech 1526-1618 ve světle salbuchů), in: Heraldická ročenka, 1994, s. 37. 
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Vnější rám členité bordury ohraničený dvojitou tlačenou linkou je zdoben válečkem s motivem 

úponků s různými plody (vinný hrozen, chmelová šištice, granátové jablko a čtyřlístek). 

Nárožní výplň mezirámového pole představují kolky v podobě stylizované kytice. Vnitřní rám 

je vyplněn válečkem rostlinných dříků. Nárožní výplň vnitřního pole tvoří kolky s motivem 

lipového lístku. Výzdoba obou desek je shodná. 

Na předním přídeští v levém horním rohu se nachází novodobý nápis psaný měkkou 

tužkou – D. 1273 a pod ním – předsíň III A 26. V levém dolním rohu je novodobá signatura 

rkp. 1870 psaná měkkou tužkou (číslovka je zvýrazněna černou propisovací tužkou). Pod 

signaturou se vyskytuje velmi těžko čitelný záznam složený z arabských a římských číslic 

a písmen. Zadní přídeští je prázdné. 

Papír je proměnlivé kvality a místy značně opotřebovaný. Folia I–25 jsou při horním 

okraji poškozena působením vlhkosti, kterou jsou zasaženy i spodní okraje folií od f. 446 až do 

konce rukopisu. Folia 306 a 769 jsou ve spodní části roztržena. Okraje folií jsou označeny 

rýsovadlem, které vymezuje šířku písařského zrcadla. Původní foliace v pravém horním rohu 

provedená černým inkoustem užívá arabské číslice (ff. 1-769, f. 738 bis, f. 756 vynecháno). 

Moderní foliace psaná měkkou tužkou užívá římské číslice (ff. I–XXXIX, CL (správně XL) – 

CLVIII (správně XLVIII)). 

Pramen obsahuje 818 papírových folií, která jsou svázána do 90 složek. Jejich skladba 

převážně čítá kvaterny (37) a kvinterny (33), výjimečně i sexterny (11), ternia (4), binia (2), 

dvoulisty (2), jeden septern a 9 jednolistů. 

Vyskytují se zde dva typy filigránů. První převažující typ s rozměry 41 × 31 mm 

představuje štít, který je rozdělen na dvě poloviny, v první je polovina orlice a druhá je 

vyšrafovaná (obr. 2.4).153 Druhý typ zobrazuje štít se lvem, který má rozměry 72 × 60 mm (obr. 

2.5).154 

Na vzniku se podíleli tři písaři. Ruka A155 má největší zastoupení. Užívá písařské 

zrcadlo o rozměrech 255-300 × 187 mm. Na foliu se vyskytuje 3-7 pětilinkových systémů. Ruka 

B156 je velmi podobná ruce A. Není vyloučeno, že se jedná o jednoho písaře, jenž notoval 

 
153 BRIQUET, Charles Moïse. Les Filigranes. Dictionaire historique des marques du papier. Sv. 1, Leipzig: K. 

W. Hiersemann, 1923, nr. 917, s. 67, datace – Norimberk 1541, Norimberk 1544-63, Coburg 1547, Augsburg 

1548, Villach 1553, Weimar 1555, Possen 1558, Lübeck 1561. Viz BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura…, s. 

105. 
154 BRIQUET, Charles Moïse. Les Filigranes… sv. 1, Leipzig: K. W. Hiersemann, 1923, nr. 1918, s. 142, datace 

– Praha 1591-1604, Vídeň 1606. Vyskytuje se pouze na foliích 34, 35, 36, 40. Viz BAŤA, Jan. Hudba a hudební 

kultura…, s. 105. 
155 Ff. Iv-XVv, 1r-23r, 42r-78v, 96r-270v, 283r-304r, 323r-350r, 370r-379r, 417v-456r. Viz BAŤA, Jan. Hudba a 

hudební kultura…, s. 106. 
156 Ff. XVv-XXVIIr, 25r-38r, 79r-95v, 271r-282v, 306r-316v, 379v-417r. Viz BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura…, 

s. 106. 
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v delším časovém odstupu. Užívá stejné písařské zrcadlo o rozměrech 255-300 × 187 mm. Na 

foliu se vyskytuje rovněž 3-7 pětilinkových systémů. V případě českých textů pravděpodobně 

obě ruce zastoupila ještě další ruka. Ruka C má nejmenší podíl.157 Její písařské zrcadlo činí 290 

× 170 mm. Na foliu se nachází 6-7 pětilinkových systémů. Všichni písaři zatím zůstávají 

anonymní. Z malířské výzdoby má pramen pouze jednu celostránkovou iluminaci v podobě 

ornamentální bordury a miniatury erbu.158 

Rukopis obsahuje 26 mešních officií, 6 samostatných ordinárií, 1 Kyrie, 4 samostatné 

části propria, 1 pašije, 14 nešporních hymnů, 2 písně a vícehlasé odpovědi ke čtení a prefaci. Z 

českých autorů jsou zastoupeni Pavel Spongopaeus Jistebnický (c1560-1619) a Andreas 

Prasinus Pragenus († c1604), ze zahraničních pak Giulio Belli, Luca Marenzio (1553/4-1599), 

Michele Varotto (c1550-1599) a Antonio Mortaro (činný 1587-1610). 

 

  

     Obrázek 2.4                                 Obrázek 2.5 

 

Kromě notového materiálu rukopis obsahuje báseň Jana Prosdokonyma († 1625) na foliu Iv, 

neúplný rejstřík skladeb na foliu V a tištěnou latinskou předmluvu na foliích CLVII (správně 

XLVII) – CLVIII (správně XLVIII).159 Z úvodu předmluvy vyplývá, že rukopis nechal vyrobit 

pro literátské bratrstvo u Panny Marie před Týnem v Praze staroměstský měšťan Karel Trubka 

z Rovin (1549-1603). Po jeho smrti nechal zakázku dokončit jeho syn Václav (1569-1627). 

Předmluva dále zahrnuje popis obsahu a účelu kompletu hlasových knih a oslavné básně na 

Trubkův rod a jeho kulturní mecenát či rodový erb. Mezi autory básní se objevují čeští 

 
157 Ff. 172r, 192r, 248v, 294v, 352r-368v. Viz BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura…, s. 106. 
158 Více k popisu malířské výzdoby v BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura…, s. 109-110. 
159 Foliace tisku je A[1] a A2. 
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humanisté – Bartoloměj Havlík Srnovec z Varvažova († 1609), Jiří Carolides z Karlsperka 

(1569-1612), Pavel z Jizbice (1581-1607) a Ondřej Marchio Žďárský († 1624).160 

 

Folio CLVIIr: 

INSTITVTI, 

D. CAROLI TRUBCAE A RO- 

VIN, ANTIQVAE PRAGAE CIVIS PIAE 

memoriae, per eius filium ac haeredem D. VENCE- 

SLAUM eiusdem Vrbis Ciuem, in Aede Beatae Mariae 

ante laetam Curiam faeliciter ad finem deducti 

breuis descriptio. 

 

[ZALOŽENY, P. KARLEM TRUBKOU Z RO- 

VIN, OBČANEM STARÉ PRAHY NA ZBOŽNOU 

pamět, jeho synem a dědicem P. VÁCLA- 

VEM, obyvatelem téhož města, v chrámu Blahoslavené Marie 

před Týnem šťastně  

dokončeny.] 

 

CAroLVs á RoVIn, TrVbCae CognoMIne, VIVIt,  

Septeno eLeCtVs IVnII InaXe, poLo. 

Vixit honoratus lustris bis quinq[ue], peractis 

Insuper et brumis quattuor, occubuit. 

Eius post obitum, VENCESLAUS Gnatus, et haeres, 

Exequitur prompta iussa paterna manu. 

Impendit sumptus, sacra super Aede, perennes, 

Quam prope vicinam Curia Laeta iacet. 

Editiore loco (cryptam assuetudine dicunt) 

Quo sacra cantorum stare corona solet.161 

 

 
160 Transkripce tištěné předmluvy a překlad pochází z BAŤA, Jan. Literátské bratrstvo u Matky Boží před Týnem 

v Praze v letech 1550-1627. Seminární práce FF UK, Praha 2000, s. 28-35. 
161 Na pravé straně je text doplněn nápisem: I. Annus obitus D. Caroli Trubcae á Rovin 1603. Anno 54 aetatis. [I. 

Rok úmrtí P. Karla Trubky z Rovin 1603 v 54 letech věku.] 
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[Karel z Rovin, příjmením Trubka, žil, 

vyzdvižen sedmého června do nebe 

žil ctěný, dovršil padesát let 

nadto čtyři zimní slunovraty a zemřel. 

Po jeho smrti horlivý Václav, dědic 

plnil hbitou rukou otcovská nařízení. 

Neustále činí náklad na svatou stavbu, 

jak blízko sousedství Týna leží. 

Na vyvýšeném místě (dle zvyku říkají kryptě) 

kde má ve zvyku stát svaté shromáždění zpěváků.] 

Folio CLVIIv: 

Multo intertextam argentoq[ue] auroq[ue] figuram, 

Ceu viuis pingi fecit imaginibus. 

Quo iusti, quo non iusti, discrimine stabunt, 

Extremo summi tempore iudicĳ. 

Qui vultus, quae vox, quae gloria, quodq[ue] tribunal 

Iudicis, et quo qui fine triumphus, erit. 

Qui salui: a dextra, qui contemptiq[ue] sinistra, 

Hi tristes, illi fronte animoq[ue] hilares. 

Horrendum visu reprobis, solatio am[oe]num, 

Optatumq[ue] probis mentibus, indicium. 

Quin libros, magni ut precij, sic ponderis, octo, 

Eiusdem templi Fratribus instituit. 

Quos ipsi, ritu cantoribus usq[ue] recepto, 

Symphoniae partes, officia atq[ue], uocant. 

Rite manu scriptum, chartaq[ue] notisq[ue] politis, 

Visurus magnum quisq[ue] probabit opus. 

Rara patris pietas, rarum, quod filius implet, 

Obsequium, motus sunt utriusq[ue] pares. 

Cantorum ille antistes erat compluribus annis,  

Clarescit caeptis filius iste bonis.162 

GratantVr faCto, fratres, CaetVsqVe TInenses  

 
162 V tištěné předmluvě se nachází překlep Clareseit místo Clarescit. 
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Et gratVM CVLtIs VoCIbVs eXCIpIVnt.163 

 

[Mnohým zlatem a stříbrem protkanou postavu, 

jako by živými obrazy dal namalovat. 

Kde spravedliví i nespravedliví budou stát rozděleni 

při nejvyšším soudu. 

Jaká tvář, jaký hlas, jaká sláva, jaký soudní tribunál 

a jaké vítězství jakým koncem, bude. 

Spasení napravo; zavržení nalevo, 

tito smutní, oni veselí v duši i ve tváři. 

Nepoctivým strašné na pohled, s útěchou [buď] příjemný a 

vytoužený soud, poctivě smýšlejícím. 

Nuže, osm knih, velkých jako cenou tak aj váhou, 

téhož kostela bratřím založil, 

které sami, dle zvyku zpěváků 

nazývají souznějící hlasy a officia. 

Rukopis, dle zvyku na papíru, zušlechtěný notami, 

bude každý, kdo ho spatří, považovat za velké dílo. 

Vzácná zbožnost otce, vzácné, že syn naplňuje, 

snaha, pohnutky jsou u obou stejné. 

Onen byl představený zpěváků mnohá léta, 

tento syn jasně zářil zděděnými dobrými vlastnostmi. 

Děkují činu, bratři týnští, 

a pokračují ušlechtilými hlasy.] 

 

Ad insignia gentis Rovinae 

 

Serpentem cataphracta manus, splendente corona 

Insignem, strictis comprimit articulis. 

Prudentem, frugiq[ue] Virum, rebusq[ue] quibusuis 

Vtendi gnarum, denotat, atq[ue] docet. 

 

 
163 Na levé straně je text doplněn nápisem: Anno 1605. Oblati libri [Rok 1605. Darování knih] 
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Bartolomaeus Havlík Srno- 

    vicensus à Varvaziova. 

 

[K erbu rodu z Rovin 

 

Ruka chráněná pancířem tiskne sevřenými prsty 

hada, zdobeného třpytící se korunou. 

Označuje a oznamuje moudrého a řádného muže  

znalého užívání svých věcí.] 

 

AL I U D 

 

IVnIVs InDICto septenVs InhorrVIt ortV, 

Carolus à RoVIn qVo neCe TrVbCa CaDIt. 

Sed placida cadit ille nece, optatamq[ue] quietem, 

Certus apud superos speq[ue] fideq[ue], capit; 

Postquam multiplices patriae impendisset opellas, 

Vndecimam ad tingens victor Olympiadem.164 

 

[ D A L Š Í 

 

Když ohlášený rozbřesk sedmý červencový se čnel, 

Karel Trubka z Rovin klesá násilnou smrtí. 

Ale on umírá pokojně, dostává žádaný klid, 

jsa si jistý u nejvyšších nadějí a vírou; 

Poté co nadal mnohá díla vlasti, 

naplňujíc jedenácté, zesnulý olympijský vítěz.] 

Folio CLVIIIr: 

Quam vero pietatis amans, quam cultor honesti, 

Quam fuerit melico promptus adesse choro, 

Hoc testatur opus, quo musica totius anni 

Carmina, sunt planis scripta canenda notis: 

 
164 Na levé straně je text doplněn nápisem: II. Annus obitus Domini Caroli Trubcae á Rovin 1603. [II. Rok smrti 

pána Karla Trubky z Rovin 1603.] 
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Quo DEVS [et] voces spectans [et] corda canentum, 

Directis colitur pura sub astra sonis: 

Quod Patris imperio VENCESLAÜS unicus haeres, 

Perfectum ingenti FRATRIBUS aere dedit; 

Quod laudat praesens, omnis mirabitur aetas, 

Quod multis magni causa futura boni est. 

Nec minor est pietatis imago in imagine picta, 

Quam facies Templi dextra Choriq[ue] tenet: 

In qua voce tubae excitos de pulvere terrae, 

Atq[ue] nova vitam ducere carne novam, 

Iudicis et summi horrendum stare ante Tribunal 

Vultu homines vario speq[ue], videre licet, 

Moxq[ue] alios intrare palam caelestia CHRISTO 

Regna duce, Indigetumq[ue] inter ovare choros, 

Infernas valles alios atq[ue] ostia Ditis, 

Impurosq[ue] inter stridere dente greges. 

Ista Patris pietas, haec Nati cura fidelis, 

Aeterno statuunt digna trophaea die. 

Vos, quicunq[ue] Libros, Emblemiq[ue] cernitis ipsum, 

In Patria optate hoc amplius esse genus. 

 

[Jak vpravdě milovník zbožnosti, jak pěstitel ctnosti, 

Jak obratně pomáhal v pěveckém sboru, 

Toto dílo to dosvědčuje, ve kterém jsou písně určené ke zpěvu celého roku 

napsané zřetelnými notami: 

Bůh, jenž shlíží, je uctíván jasnými tóny 

a čisté hlasy a srdce zpěváků jsou zušlechťovány ke hvězdám: 

Kteréžto dokončené [knihy] VÁCLAV, jediný dědic, na příkaz otce 

dal BRATRŮM ohromným nákladem; 

Což dnešní doba chválí a každý věk bude obdivovat 

a což bude pro mnohé příčinou mnohého dobra. 

Výraz zbožnosti namalovaný na fresce 

není menší než pravá strana chrámu a kůru a je vidět: 

že za zvuku trouby vstalé z prachu země, 
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nový život je [jim] dáván novým tělem, 

že pro lid je strašné stát před stolicí Soudce, 

je možné vidět, jak mají [ve tvářích] různé výrazy a naděje, 

je možné vidět, že hned jiní vcházejí před tváří KRISTA 

do nebeských království,  

že mrzák mezi sbory provolává slávu, 

[je možné vidět] různá pekelná údolí a brány Boží, 

že nečistí mezi kmeny skřípou zuby. 

Tato otcova zbožnost, tato péče věrného syna, 

ustanovily navěky důstojnou památku. 

A vy, kteří zříte jakoukoliv knihu nebo jeho erb, 

přejte si, aby se tento jeho rod ve vlasti rozmnožil.] 

 

Ad Insignia Rovineorum. 

 

NVbe manus protensa, tenens medioten[us] angue[m], 

Stemmata ROVINEAE gentis honora notat: 

Quae Caeli studiosa quidem, sed ut insita Terrae 

Prudens, in rebus quod facit, omne facit. 

 

M. Geor: Carol: à Carlsperga, P. C. etc. 

 

[K erbu rodu z Rovin 

 

V mraku natažená ruka, držící ve středu hada, 

označuje ctnostný rodokmen rodu Z ROVIN: 

Který ač směřuje k nebi, přesto má kořeny v zemi, 

Moudrý, co dělá ve věcech, dělá vše.] 

 

A L I U D. 

 

I. 

 

QVa te laude feram, quo carminis alite dicam, 
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Rowiniae stirpis, TRVBCA, perenne decus? 

Quod Mariae Templo donas, magno aere parata, 

In laudes summi cantica facta DEI. 

Folio CLVIIIv: 

Insuper insignis per te pictura peracta est, 

Extremi referens praemia Iudicij: 

Quam non tam scite vel Apelles pingere posset, 

Ceu Ferdinandi dextera docta tui. 

Ergo tuum nomen, tua semper fama manebit, 

et Deus ipse tibi praemia digna dabit. 

 

[D A L Š Í 

 

I. 

 
Jak bych Tě měl chválou vynést, jakou vzletnou básní vyjádřit, 

věčnou slávu, TRUBKO, z rodu z Rovin? 

Že jsi dal mariánskému chrámu velkým nákladem 

získané zpěvy – chvály nejvyššímu BOHU. 

Nad to byla Tebou dokončena skvělá malba, 

zobrazující odměny posledního soudce; 

jakou by tak zkušeně nemohl namalovat Apelles,165 

ale učená pravice Tvého Ferdinanda. 

Tak tedy Tvé jméno a pověst potrvá navždy 

a sám Bůh Ti dá zaslouženou odměnu.] 

 

II. 

 
CVria Laeta fave, Mariae sacrata beatae, 

Quae modo deposito tota novata situ es; 

TRVBCA tibi dat Opus, Musaeo nectare plenum, 

Quod mire humanas afficit auriculas. 

Hoc Pater incaepit TRVBCAE olim condere, sed post 

Fata Patris, Natus continuauit opus. 

 
165 Jedná se o slavného řeckého malíře. 
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Vos igitur, sacram quicunq[ue] intratis in Aedem, 

O Civi, Cives omnia fausta date. 

Dicite, ut incolumis longos TRVBCA exigat annos, 

Et porro exornet templa, Scholasq[ue] iuvet.166 

 

II. 

 

[Buď příznivý, posvěcený Týne blahoslavené Marie, 

který jsi celý obnovený, dostal jsi ztracený lesk; 

TRUBKA Ti dal dílo, jež utkaly Múzy 

a které ohromí lidské uši. 

Toto kdysi započal TRUBKŮV otec, ale po 

jeho smrti v díle pokračoval syn. 

Tedy vy občané, jenž vcházíte do svatého chrámu, 

prokažte čest. 

Řekněte, že bez pohromy TRUBKA naplnil dlouhá léta, 

podpořil sbory a vyzdobil chrámy.] 

 

III. 

 

QVae fuerit Virtus, maiorum TRVBCA tuorum, 

Et quam sit Genij vis generosa tui: 

Dextra armata docet, tortum quae conterit angue[m]. 

In clypeo gentis conspicienda tuae. 

Quid signat nubes, e qua se dextera tollit? 

Caelitus haec nobis dona beata dari. 

Fallor, an hic serpens, hominu[m] hoste[m], nempe Malignu[m] 

Virtutem at Christi ferrea dextra, notat? 

Christi inquam, proprio qui tartara robore fregit, 

Nos regni haeredes fecit [et] esse sui. 

 

Paullus à Gizbice, P. nob: et Caes: 

 
166 Na levé straně text doplněn nápisem: Inchoato renovationis opere anno 1603. Ad finem deducto 1604. [Obnova 

díla započatá roku 1603. K cíli dovedené 1604.] 
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III. 

 

[Jaká byla ctnost Tvých předků, TRUBKO, 

a jak ušlechtilá je síla Tvého nadání: 

Ozbrojená pravice, hodná pozornosti, která drží stočeného hada, 

ukazuje na štítu Tvého rodu. 

Co znamenají mraky, z nichž vyčnívá pravice? 

Z nebe jsou nám dávány tyto blažené dary. 

Váhám, zda tento had nezobrazuje nepřítele člověka nebo zhoubnou sílu, 

vedoucí ke Kristově trestající pravici? 

Řekl bych, že výsadou Krista, který láme nelítostnost pekla, 

je učinit nás dědici království a být jeho.] 

 

V O T V M. 

 

SI quid VOTA valent, sincero Corde profecta, 

Has ferimus, pro TE VENCESILAE, preces. 

Vt tua te PIETAS, tua te PRVDENTIA tandem 

Ante DEUM atq[ue] HOMINES, non peritura beent. 

Sic Patris CAROLI, sic et tua FAMA supersit 

Interris, pateat post pia FATA Polus. 

 

M. Andreas Marchio Zdiarenus. 

[P R O S B A. 

 

Pokud prosby, vycházející z usebraného srdce, něco znamenají, 

tak právě tyto prosby vyslovujeme za TEBE VÁCLAVE. 

Aby Tě Tvá ZBOŽNOST a současně Tvá PROZÍRAVOST, 

neznamenaly před Bohem a před lidmi pro Tebe zhoubu. 

Jako pověst Tvého otce KARLA, tak i Tvoje přetrvá navěky, 

ať se Ti po zbožné smrti otevře nebe.] 
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2.3. Hlasová kniha motet literátského bratrstva sv. Barbory v Přešticích 

 

Hlasová kniha motet literátského bratrstva sv. Barbory v Přešticích (1619) je uložena 

v rukopisném oddělení Národní knihovny v Praze pod signaturou XVII F 72.167 Vazba pramene 

o 260 papírových folií má rozměry 175 × 201 × 70 mm. Rozměry desek jsou 175 × 201 mm, 

rozměry folií pak 154-157 × 192 mm. Jedná se o hlasovou knihu – pravděpodobně Secundus 

altus – z původně osmihlasého kompletu.168  

Materiálem vazby hlasové knihy osmerkového formátu jsou dřevěné desky potažené 

rudohnědou mořenou usní. Usňový pokryv desek je místy velmi odřený, zejména chybí při 

hlavě a patě knihy. Na deskách se nachází dva mosazné kolíčkové záchytky spon, spony jsou 

však utrženy (jedna dochována v příloze knihy). Hrany vazby jsou oboustranně zkoseny 

a nejsou nijak zdobené. Oblý hřbet tvoří tři dvojité konopné vazy. Okraje a hřbítky vazů jsou 

zdobeny tlačenou linkou. Plocha mezivazí je zdobená kolkem s motivem stylizované lilie. 

Druhé mezivazí shora je přelepeno prázdným papírovým štítkem. Ořízka je stříkaná v modrých 

a červených pruzích. Jedná se o kombinaci zlacené a slepotiskové vazby z konce 16. a počátku 

17. století.  

Výzdoba desek má dominantovou kompozici. Dominantou volného redukovaného pole 

přední desky je zlatotisková plotna v podobě anděla, který stojí na kostlivci, levou rukou se 

opírá o kříž se zavěšenou uzdou a v pravé ruce drží rozevřenou knihu s nápisem IL RV NE SO. 

Po obvodu plotny je nápis VIRGINIS ALATAE RADII CRUX FRENA LIBERQV[E] ET MORS 

EFFIGIEM RELIGIONIS HABENT ⁎ 89.169 V horní části jsou vytlačeny iniciály Martina 

Pruška z Prušova M P Z P, v dolní pak datace 1618. Vnější rám členité bordury je vyplněn 

válečkem s motivem obloučků s palmetami. Vnitřní rám tvoří váleček esovité úponky 

s příčkami. Nárožní výplň vnitřního pole představují kolky stylizované lilie. Na zadní desce je 

stejná rámová bordura i nárožní výplň, dominantou je ražená plotna s motivem stylizované lilie. 

 
167 Při popisu vycházím z SVOBODOVÁ, Milada. Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných 

Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906. Praha: Národní knihovna ČR, 1996, 

s. 111-113. Datum vzniku rukopisu se uvádí rok 1619, kterým je datována olejomalba Martina Pruška. Uvedený 

rok 1609 v předmluvě je pravděpodobně chybný, protože Prušek zastával mělnického hejtmana v letech 1611-

1614, 1618-1619, 1623-1626 a užíval přídomek z Prušova asi až od roku 1615. Viz kapitola 3.4. Martin Prušek 

z Prušova a z Křížové Hory. 
168 Srov. ČERNÝ, Jaromír. Hudba české renesance: výběr polyfonních skladeb 16. stol. z rukopisů St. knihovny 

ČSR (XI B a, b, c, d) a Památníku nár. písemnictví (D. A. II. 3). Praha: SNTL, 1983, pozn. 2. Označení typu 

hlasové knihy se objevuje na foliu 252v-253r s českou skladbou Kriste Vykupiteli. O osmi hlasech se píše 

v předmluvě Martina Pruška z Prušova na foliu 1v. 
169 Plotna se nachází také na deskách tisku De origine et progressu templorum ac rerum ad templa pertinentium 

Rudolfa Hospiniana z roku 1587 (dnes uložen v Stadtbibliothek v Norimberku). Dostupné z https://www.hist-

einband.de/koddetails.html?entityID=207990b (cit. 30. 7. 2020). 

https://www.hist-einband.de/koddetails.html?entityID=207990b
https://www.hist-einband.de/koddetails.html?entityID=207990b
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Na předním přídeští se nachází nalepená olejomalba, která zobrazuje polopostavu 

Martina Pruška držícího polorozevřenou knihu v pravé ruce a patrně zapečetěný list v levé ruce. 

Po stranách jsou ve výklencích sloupů umístěné alegorické postavy ctností – Fides (Víra) a Spes 

(Naděje). V dolní části se nachází Pruškovy iniciály M. P. Á P. V horní části je umístěn jeho 

erb s nápisem AESTATIS SVAE 52 ANNO 1619.170 Malba v levém rohu je zčásti stržena. Na 

zadním přídeští v horní polovině se nachází novodobá signatura rukopisu psaná modrou 

propisovací tužkou – XVII F 72. 

Papír je proměnlivé kvality a místy značně opotřebovaný. Folia 1-10 a 245-260 jsou 

poškozena působením vlhkosti. Okraje folií jsou označeny rýsovadlem, které vymezuje šířku 

písařského zrcadla. Původně byla očíslována pouze moteta. Od folia 4 se objevuje moderní 

foliace v pravém horním rohu psaná měkkou tužkou, jež užívá arabské číslice.  

Pramen má 260 papírových folií, která jsou svázána do 34 složek. Jejich skladbu tvoří 

kvaterny (33) a dvoulist.171 V rukopisu chybí ff. 214 a 215, mezi ff. 236-237 schází čtyři listy, 

mezi ff. 243-244 byly vyříznuty dva listy. 

Na výrobu byl použit jeden druh papíru se špatně dochovaným filigránem, který 

zobrazuje štít se lvem, na němž je postaveno latinské E (obr. 2.6).172 

Na vzniku se podíleli dva písaři. Ruka A má hlavní podíl.173 Pravděpodobně se nejedná 

o Martina Pruška z důvodu rozdílného písma v předmluvě a sdělení, že tři partesy z tohoto 

kompletu byly napsány odlišnou rukou.174 Užívá písařské zrcadlo o rozměrech 130 × 165 mm. 

Na foliu se nachází 4 pětilinkové systémy. Ruka B notovala pouze českou skladbu Kriste 

Vykupiteli.175 Rozměry písařského zrcadla činí 137 × 170 mm. Na foliu je 4-5 pětilinkových 

systémů. Z malířské výzdoby má pramen pouze olejomalbu na předním přídeští. 

Rukopis obsahuje 104 latinské skladby motetového typu a jednu českou skladbu Kriste 

Vykupiteli.176 Z českých autorů se zde objevují Simon Bariona Oppolensis (před 1550-c1598), 

 
170 Erb v podobě z roku 1611 zobrazuje štít, který je rozdělený na čtyři pole. V prvním a čtvrtém červeném poli je 

umístěná bílá růže, v druhém a třetím žlutém poli pak modrá lilie. Na štítě je turnajská přilba s bílo – červenými a 

žluto – modrými přikrývadly a s točenicí týž tinktur. Klenotem jsou dvě roztažená orličí křídla, mezi nimiž je 

modrá lilie. Pravé křídlo je bílo – červené a levé modro – žluté. Srov SEDLÁČEK, August. Českomoravská 

heraldika. Sv. 2, Praha: Argo, 1997, s. 582. 
171 Kromě dvoulistu, kde se nachází předmluva.  
172 Wasserzeichensammlung Piccard, nr. 85499, datace – Ansbach 1610, [on-line]. Dostupné z 

http://www.piccard-online.de/struktur.php (cit. 30. 7. 2020).  
173 Ff. 1r-17r, 19r-35r, 37r-80v, 83, 89r-100v, 103v-128r, 130v-167v, 170v-198r, 200r-210v, 213v-220r, 223r-227r, 228v-

229v, 230v-234v, 235v-236r, 237v-243v, 244v-245r, 247v-252r. Milada Svobodová uvádí pouze folia očíslovaných 

motet. Viz SVOBODOVÁ Milada, Katalog českých a slovenských rukopisů…, s. 111. 
174 V předmluvě na f. 2r Martin Prušek píše: His QUINIS TERNAS adjeci, graviter illa | Describens, alibi, quae 

modo nacta manu [K těmto PĚTI jsem TROJICI přidal, těžce ji napsav a jinde odlišnou rukou]. 
175 Ff. 252v-253r. Viz SVOBODOVÁ Milada, Katalog českých a slovenských rukopisů…, s. 111. 
176 Původně měl rukopis obsahovat 112 motet. Viz SVOBODOVÁ Milada, Katalog českých a slovenských 

rukopisů…, s.112. 

about:blank


43 

 

Jan Simonides Montanus (†1587) a pravděpodobně i Jiří Rychnovský (1540-1615/1616),177 ze 

zahraničních Giammateo Asola (c1539-1609), Arnold de Bruck (c1500-1554), Cornelius 

Cannis (1510/1520-1561), Jacobus Clemens non Papa (1510/1515-1555/1556), Johannes de 

Cleve (1528/1529-1582), Thomas Crecquilon (1480/1500-1557), Michel-Charles de Buissons 

(†1570), Antoine de Févin (c1470-1511/1512) Jacobus Handl Gallus (1550-1591), Josquin 

Desprez (c1440-1521), Thobias Kindlerus, Orlando di Lasso (1532-1594), Jacob Meiland 

(1542-1577), Leonhard Paminger (1495-1567), Dominicus Phinot (c1510 -c1555), Teodore 

Riccio (c1540-c1600), Franciscus Schleifer a Jacobus Vaet (c1529-1567). 

 

 

Obrázek 2.6                        

 

Ze závěru předmluvy vyplývá, že rukopis napsal a dal svázat pro katolické bratrstvo 

sv. Barbory v Přešticích hejtman mělnického hradu a finanční správce slánského kraje Martin 

Prušek z Prušova a z Křížové Hory (c1567-1631). Kromě úvodní dedikace dále obsahuje 

informace o kompletu hlasových knih. Předmluva psaná českým novogotickým kresleným 

písmem se nachází na foliích 1-2r.178 

 

Folio 1r: 

AMPLISSIMIS, CLARISSIMIS, D[OMI]N[IS] SE- 

NIORIBUS, JUNIORIBUS, ADEOQUE 

 
177 Jeho iniciály G. R. se nachází na foliu 216r a 224r. Viz SVOBODOVÁ Milada, Katalog českých a slovenských 

rukopisů…, s.113. 
178 Transkripce, kromě závěrečného uvedení data a místa sepsání předmluvy, se nachází i v ŘIČÁK, Emanuel 

Václav. Dějepis města Přeštic a jeho okolí. Praha: Em. Petřík, 1864, s. 161-152. Uvedená transkripce byla však 

upravena a doplněna o chybějící údaje. Veršovaná báseň je pravděpodobně starší, podle Emanuela Václava Řičáka 

ji totiž Prušek v roce 1590 zapsal jakési pamětní knihy přeštického bratrstva, které obdaroval znamenitými dary. 

Srov. ŘIČÁK, Emanuel Václav. Dějepis města Přeštic …, s. 161. 
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TOTI CORONAE LITERATORUM CELE- 

BERRIMAE AD AEDEM DIVAE VIRGI- 

nis BARBARAE PRŽESSTICII addi- 

ctis, [cum] D[omi]n[is] PATRUELIBUS, AVUNCU- 

LIS, AFFINIBUS ET SYMPATRI- 

OTIS mihi fide Orestaeâ devinctis- 

simis, S[ALUTEM] P[LURINAM] D[ICIT]. 

 

[NEJVZNEŠENĚJŠÍM, NEJJASNĚJŠÍM PÁNŮM 

STARŠÍM I MLADŠÍM, A TAK 

CELÉMU SLAVNÉMU KRUHU LITERÁTŮ 

U KOSTELA SVATÉ PANNY BARBORY V PŘEŠTICÍCH, 

PÁNŮM STRÝCŮM, UJCŮM, 

PŘÍBUZNÝM A SPOLURODÁKŮM, 

mým věrným přátelům,179 

POSÍLÁM PŘEMNOHO POZDRAVŮ.] 

 

Et juvat, et prodest PATRIAE meminisse receptae 

Quemlibet, optatis hancq[ue] juvare bonis. 

Senserat id quondam Thomitanis NASO sub oris 

Carmine quum scripsit, talia verba suo. 

Nescio quá Natale solum dulcedine, cunctos 

Ducit et immemores non sinit esse sui. 

 

[I pomáhá i prospívá pamatovat na to, že VLAST přitahuje 

kohokoliv, koho potěšila žádanými dary. 

Cítil to kdysi NASO v Tomidě na hranici země, 

taková jsou slova jeho básně, již napsal: 

„Jakou sladkostí vábí nás všechny otcovská země, 

 
179 Srov. Claudii Claudiani Epistola III. ad Olybrium: […] Et si jam nostros fastidit Olybrius ignes, Constat 

Oresteam nil valuisse fidem. […] in: BURMANN, Pieter (ed.). Claudii Claudiani opera omnia. Sv. 3, London: A. 

J. Valpy, 1821, s. 1070. Český překlad: […] jestli však, Olybrie, tě náklonost moje už mrzí, že nebyl Orestés věrný, 

dokážeš jednáním svým. […] in: LAUDIANUS, Claudius. Únos Proserpiny: [a jiné básnické skladby]. Praha: 

Svoboda, 1975, s. 82. 
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nesvolí, aby kdo z nás nemyslil na sebe sám.“180] 

Folio 1v: 

Hoc puto id instinctu, nullam quod in orbe Phalangem 

Immemorem PATRIAE censeat esse suae. 

Huic ego subscribens, cui cunas praebuit ante 

PRŽESSTICIUM et CLARIAE post dare jura SCHOLAE 

Fas quum ita censerem, quae tunc acquirere quivi, 

Descripsi propria, Cantica laeta manu. 

Octenis, Senis, Septenis vocibus; ista 

Partibus his varios sunt modulata sonos. 

At Nono JULII Censente sub orbe rotatu 

Anno qui nUMeros oCCUpat hICCe sUos. 

Ignis edax rerum, quum totam terruit Urbem, 

Cumq[ue] aliis nostras ortus adivit opes. 

Despectis, aliis rebus, vel in igne relictis, 

Non sivi partes hasce perire meas. 

Sed tribus absumptis quum quinis parceret ille 

Extraxi has manibus, plura sed ulla, meis. 

 

[Z tohoto popudu se domnívám, že žádné vojsko na světě 

nezapomíná na svou OTČINU. 

Zde já níže podepsaný, jemuž PŘEŠTICE nejprve poskytly kolébku 

a posléze jejich SLAVNÁ ŠKOLA vzdělání, 

maje povinnost, k níž se hlásím, a kterou tu rozmnožuji, 

opsal jsem vlastní rukou radostné zpěvy 

pro osm, šest, sedm hlasů; ty jsou 

zhudebněny tóny tak rozmanitých partů. 

Devátého ČERVENCE počítaje běhu světa 

rok, který zde zaujímá svůj počet [= 1590], 

ničivý požár, který vyděsil celé město, 

a s jinými udeřil na naše bohatství. 

Shlížeje na ostatní věci ponechané ohni, 

 
180 Srov. OVIDIUS. Kalendář; Žalozpěvy; Listy z Pontu. Překlad Ivan Bureš a Rudolf Mertlík. Praha: Odeon, 

1966, s. 288. 
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nedopustil jsem zkázu svých partů. 

Ale když tři už byly zničené, pět on [= oheň] ještě ušetřil, 

vyrval jsem je, více než on, svýma rukama.] 

Folio 2r: 

Utq[ue] his extractis extet favor; atq[ue] medela, 

Excitet optatos post mala tanta sinus. 

His QUINIS TERNAS adjeci, graviter illa 

Describens, alibi, quae modo nacta manu. 

Quae tibi LECTA COHORS Musae decus addita nostrae. 

Exstent ut celsae Symbola AMICITIAE. 

Offero devinctus, votisq[ue] huc actus opimis, 

Ut stimulent VESTRUM, promoveantq[ue] CHORUM. 

Perfruere his ergo cantus iterando novellos 

Adq[ue] Sacros plausus MUSICA CASTRA voca. 

His scio laus Superum, post major gloria surget 

Hinc surgent PATRIO commoda plura CHORO 

Surgant exopto, votoq[ue] quod offero fretus 

Te precor in Noëas vivere Olympiadas. 

Addo; THEMIS mecum Sacris CANTORIBUS aequet 

Atq[ue] dein celsâ Sede quiete, beët. 

 

[Buď jak buď, tyto vysvobozené provází přízeň a požehnání, 

po takovém zle ochrana burcuje žádostivých. 

K těmto PĚTI jsem TROJICI přidal, těžce ji 

napsav a jinde odlišnou rukou. 

Které ti, SLAVNÁ DRUŽINO, ozdobo naší Múzy 

čnící jako vznešený symbol PŘÁTELSTVÍ 

věnuji s oddaností a přáním mnoha činů, 

aby podněcovaly a rozvíjely VÁŠ SBOR. 

Užívej tedy tyto znovu obnovené 

a posvátné zpěvy, vyslov pochvalu oslavnou hudbou. 

Zde poznávám nejvyšší chválu, poté ať povstane větší sláva, 

z níž pak vzejde STARODÁVNÉMU SBORU četný užitek. 

Toužím, ať z daru, který přináším, povstane opora, 
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vyprošuji, abys žil 

a dodávám: Themis ať podělí posvátné zpěvy mezi mě a zpěváky 

a poté nás ze svého vznešeného trůnu oblaží.] 

 

Actum est scriptum Melnicii di[e]s Lunae F. Divi 

Barptolomei. Anno Χριsoγorιas, [1610] 

Martinus Prussek de Prussová et monte 

crucis, Capitaneus Arcis Melnicensis et 

Quaestor Aerarius in districtu Slanensi. 

manu [propria] 

 

[Dokonáno a napsáno na Mělníku, v pondělí 

o svátku svatého Bartoloměje [= 24. srpna] léta Páně [1609]. 

Martin Prušek z Prušové a Křížové Hory, 

hejtman mělnického hradu a 

finanční správce slánského kraje v. r.] 

 

2.4. Bifolio z neznámé hlasové knihy v Graduálu kostela sv. Haštala 

 

Papírové bifolio se nachází mezi pergamenovými folii 10 a 11 v Graduálu kostela 

sv. Haštala (1580), který je uložen v zámecké arcibiskupské knihovně v Kroměříži pod 

signaturou M I-1. Bifolio se zlomkem polyfonní skladby v českém jazyce s textem k Novému 

roku a dopsanou chorální melodií s introitem Mnozí spravedliví bylo do rukopisu vevázáno 

místo pergamenového folia.181 Na papíru se vyskytuje filigrán s rozměry 73 × 61 mm, který 

zobrazuje štít se lvem (totožný filigrán jako v graduálu Trubky z Rovin, obr. 2.5). Písař užívá 

písařské zrcadlo o rozměrech 370 × 215 mm. Na foliu s rozměry 445 × 295 mm se nachází 7 

pětilinkových systémů.  

  

 
181 Pergamenové folio bylo vytrženo během 17. či 18. století pravděpodobně kvůli iluminované iniciále.  
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3. Donátoři pramenů 

 

Z donátorů pramenů, kteří jsou uvedení v dedikacích, jsou známí Zikmund Kozel 

z Rýzntálu (1548-1598) – Kutnohorský kodex, Karel Trubka z Rovin (1549-1603) a jeho syn 

Václav (1569-1627) – Graduál Trubky z Rovin, a Martin Prušek z Prušova a z Křížové Hory 

(c1567-1631) – Hlasová kniha motet literátského bratrstva sv. Barbory v Přešticích. 

 

3.1. Zikmund Kozel z Rýzntálu 

 

Zikmund Kozel z Rýzntálu se zřejmě narodil v Kutné Hoře kolem roku 1548.182 O jeho 

studiu nemáme žádné zprávy. Zpočátku působil jako písař, dále pracoval v městské správě na 

pozici konšela, soudce a staršího obce (1574-1596) a vykonával horního hofmistra (1586-

1592). Rovněž zastával funkci školního inspektora.183 Dne 16. listopadu 1568 obdržel listinou 

Maxmiliána II. erb a přídomek „z Rýzntálu“, 15. ledna 1587 mu byl erb polepšen 

Rudolfem II.184  

Kozel byl dvakrát ženat, nejprve s Kateřinou († 1580), vdovou po Jakubu Stejškovi 

Freisichselbstovi, a od roku 1581 s Annou Dítětovou († 1624). Díky výhodným sňatkům 

a výnosnému dolování v šachtě Štěstí na Kuklickém vrchu získal velké bohatství. Dalšího 

jmění nabyl spekulacemi s nemovitostmi a pozemky, roku 1595 si koupil blízké Křesetice, 

Perštejnec, Chrást, Krupou, Bykánec a Týniště, které vzápětí výhodně prodal kutnohorské 

obci.185  

 
182 Kozlův životopis nejpodrobněji zpracován v MILTNER, Jindřich Otakar. Beschreibung der bisher bekannten 

Böhmischen Privatmünzen und Medaillen. I. Abtheilung, Personenmünzen. Prag: Verlag des Vereins, 1852-1868, 

s. 250-253. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Sv. 3, Praha: Academia, 1969, s. 79-80 a 

BAŤA, Jan (ed.). Kutnohorský kodex (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby, sign. AZ 33) (= Clavis 

monumentorum musicorum Regni Bohemiæ, A I), Praha: Koniasch Latin Press, 2008, s. xv-xvi. 
183 MILTNER, Jindřich Otakar. Beschreibung…, s. 251. Rukověť …, sv. 3, Praha: Academia, 1969, s. 79. 

KAPAVÍKOVÁ, Marie. Příspěvek k organizaci městské správy v Kutné Hoře v 16. století, in: Středočeský sborník 

historický 16. Praha: Státní oblastní archiv v Praze ve spolupráci s okresními archivy Středočeského kraje, 1981, 

s. 67. BAŤA, Jan (ed.). Kutnohorský kodex …, s. xv. 
184 Více k popisu erbu v RYBIČKA, Antonín. Doplňky a opravy, in: Památky archaeologické a místopisné V, 

1862, s. 144 a SEDLÁČEK, August. Českomoravská heraldika. Sv. 2, Praha: Argo, 1997, s. 486. 
185 MILTNER, Jindřich Otakar. Beschreibung…, s. 251-252. Rukověť…, sv. 3, Praha: Academia, 1969,  s. 79. 

SLAVÍK, František Augustin. Panství kutnohorské. Kutná Hora: Nákladem knihkupectví Karla Šolce, 1882. s. 10. 

ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka. Kutná Hora. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 

119-120. BAŤA, Jan (ed.). Kutnohorský kodex …, s. xv. 
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Významnou finanční částku věnoval na výstavbu nové budovy partikulární školy 

u kostela sv. Jakuba, též zvané vysokokostelská nebo svatojakubská.186 Kozlova podpora 

nebyla však pouze projevem měšťanského mecenátu, ale spíše jednání z vlastního zájmu.187 

Zafinancovat novou školní budovu přislíbil kutnohorským radním z důvodu potřeby souhlasu 

k zavedení vody z obecního vodovodu do soukromé lázničky v jeho domě naproti staré radnici 

(Romanovský dům, též U Románků; č. p. 64).188 K dokončení celé výstavby nejvíce přispěl 

obecní důchod, dále mecenáši a veřejné sbírka, kterou darovali kutnohorští obyvatelé.189 

Rekonstrukce školy byla hotová roku 1595, starou dřevěnou školní budovu ze 14. století 

nahradila nová kamenná renesanční stavba.190 Kromě finanční podpory se Kozel zasloužil 

i o zlepšení výuky ve škole, což mu umožňoval jeho post školního inspektora.191 Na jeho počest 

bylo zařazeno do osnov čtení Ciceronova spisu De officiis.192 Pro školu pravděpodobně 

objednal i zvonek s nápisem zikmund kozel z rejzntolu na horach kutnach 94, který je součástí 

sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře.193 V souvislosti s výstavbou nové školy nechal 

Kozel pravděpodobně zhotovit i Kutnohorský kodex (1593) pro kůr kostela sv. Jakuba. 

Postavení Kozla v Kutné Hoře bylo velmi významné. S jeho jménem (ve tvaru Hircus, 

Kozelius, Tragus) se setkáváme v řadě knižních a básnických dedikacích českých humanistů – 

báseň Paraphrasis (1590) Ludvíka Veverina,194 sbírka Origo Bachanaliorum (1592) a Pictura 

Apellis (1595) Jana Hubecia,195 dílo Liber epigrammatum (1595) a překlad Chlouby podagry 

Wilibalda Pirckheimera od Jiřího Carolida z Karlsperka,196 slovník Nomenclator quadrilinguis 

(1598) Daniela Adama z Veleslavína.197 O Kozlově proslulosti také svědčí jeho erby na 

 
186 Jednalo se však o poměrně malou část z jeho jmění. Viz WINTER, Zikmund. Život a učení na partikulárních 

školách v Čechách v XV. a XVI. století: kulturně-historický obraz. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa 

pro vědy, slovesnost a umění, 1901, s. 118. 
187 ŠKARPOVÁ, Marie. Omnibus fiebat omnia: kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680). Praha: 

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora, 2010, s. 291. 
188 NOVÁČEK, Vojtěch. Listář k dějinám školství kutnohorského (1520-1623). Praha: Nákladem České akademie 

císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894. s. XVII. ŠKARPOVÁ, Marie. Omnibus fiebat 

omnia…, s. 291. 
189 WINTER, Zikmund. Život a učení na partikulárních školách…, s. 120. 
190 REZEK, Antonín (ed.). Paměti Mikuláše Dačického z Heslova. Sv. 2, Praha: Nákladem Matice české, 1880, s. 

47. WINTER, Zikmund. Život a učení na partikulárních školách …, s. 118. 
191 HEJNIC, Otakar. Listář k dějinám školství kutnohorského: Doplňky z let 1594-1623. Praha: Česká akademie 

císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1905, s. 12-13. 
192 Rukověť…, sv. 3, Praha: Academia, 1969, s. 79. BAŤA, Jan (ed.). Kutnohorský kodex …, s. xv. 
193 LEMINGER, Emanuel. Umělecké řemeslo v Kutné Hoře. Praha: Česká akademie věd a umění, 1926, s. 111. 

ROHÁČEK, Jiří. Nápisy města Kutné Hory: Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého 

kláštera. Praha: Artefactum, 1996, s. 122-123. ZBOŘIL, Martin. Partikulární škola u kostela svatého Jakuba v 

Kutné Hoře v 16. století. Bakalářská práce KTF UK, Praha 2018, s. 35, BAŤA, Jan (ed.). Kutnohorský kodex …, 

s. xv. 
194 Rukověť …, sv. 5, Praha: Academia, 1982, s. 481. 
195 Rukověť …, sv. 2, Praha: Academia, 1966, s. 363-364. 
196 Rukověť …, sv. 1, Praha: Academia, 1966, s. 329-331 
197 Rukověť …, sv. 3, Praha: Academia, 1969, s. 79. 
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měděných početních penězích (žetony),198 portálu partikulární školy (dnes arciděkanství Kutná 

Hora), na kruchtě kostela sv. Jakuba a klenbě chrámu sv. Barbory.199 

Zikmund Kozel z Rýzntálu zemřel 24. března 1598, zanechav po sobě vysoké jmění. 

Nechal se pohřbít v kostele sv. Barbory v Kutné Hoře. Dohromady měl čtyři syny – Jana, 

Mikuláše, Zikmunda a Karla.200 

 

3.2. Karel Trubka z Rovin  

 

Karel Trubka z Rovin se narodil roku 1549, což vyplývá z veršované předmluvy, podle 

níž bylo Trubkovi v roce úmrtí 54 let.201 O jeho studiu a zaměstnání nemáme žádné zprávy. 

Udržoval styky s týnským literátským bratrstvem, kde pravděpodobně i působil jako starší.202 

Dne 27. února 1589 obdržel listinou Rudolfa II. erb a přídomek „z Rovin“.203 Titul získal tzv. 

erbovním strýcovstvím, kdy libovolný držitel erbu připustí ke svému znaku a predikátu jinou 

osobu.204 K tomuto erbu Trubku přijali Vilém, Jindřich a Jiří Vilém Komedkové z Rovin, jímž 

byl udělen 8. února 1544 listinou Ferdinanda I.205 Manželkou Trubky byla Kateřina 

Kutnaurová.206 Vlastnil dva domy na Staroměstském náměstí – U měny (č. p. 550) a Pod mandly 

(č. p. 482), které pak zdědil jeho syn Václav.207 Karel Trubka z Rovin zemřel 7. června 1603.208 

Kromě veršované předmluvy se jeho datum úmrtí nachází i ve sbírce Glykypikron (1604) Jana 

Campana Vodňanského.209 

 
198 FIALA, Eduard. Staré mincovny: Kouřim, Libice, Malín, Vratslav a Mělník, in: Věstník Numismatické 

společnosti československé III, Praha 1921, s. 131. 
199 ZBOŘIL, Martin. Partikulární škola u kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře v 16. století. Bakalářská práce 

KTF UK, Praha 2018, s. 35-36. 
200 Rukověť …, sv. 3, Praha: Academia, 1969, s. 80. REZEK, Antonín (ed.). Paměti Mikuláše Dačického z Heslova. 

Sv. 2, Praha: Nákladem Matice čské, 1880, s. 62. BAŤA, Jan (ed). Kutnohorský kodex …, s. xvi. 
201 Trubkův životopis nejpodrobněji zpracován v studii BAŤA, Jan. Graduál Trubky z Rovin, jeho repertoár a 

evropský kontext, in: BAŤA, Jan – KROUPA, Jiří K. – MRÁČKOVÁ, Lenka (edd.). Littera Nigro scripta manet. 

In honorem Jaromír Černý. Praha: KLP, 2009, s. 131-132, která byla použita i v BAŤA, Jan. Hudba a hudební 

kultura na Starém Městě pražském 1526-1620. Disertační práce FF UK, Praha 2011, s. 98-99 
202 ŠRONĚK, Michal – ROHÁČEK, Jiří – DANĚK, Petr. Václav Trubka z Rovin – studie o měšťanském mecenátu 

v rudolfínské Praze, in: Umění 47, 1999, s. 305. 
203 FIALA, Michal. Tři studie k české renesanční heraldice. Znaky měšťanů Starého Města pražského v letech 

1526-1618 ve světle salbuchů, in: Heraldická ročenka 21, 1994, s. 37. 
204 FIALA, Michal. Tři studie k české renesanční heraldice…, in: Heraldická ročenka 20, 1993, s. 5. 
205 FIALA, Michal. Tři studie k české renesanční heraldice…, in: Heraldická ročenka 21, 1994, s. 37. 
206 ČAREK, Jiří. Z dějin staroměstských domů. Mezi Melantrichovou a Železnou ulicí, in: Pražský sborník 

historický 15, 1982, s. 37. TEIGE, Josef. Základy starého místopisu Pražského. Díl 1, Praha: Královské hlavní 

město Praha, 1910. s. 613. 
207 ČAREK, Jiří. Z dějin staroměstských domů…, s. 37. TEIGE, Josef. Základy starého místopisu Pražského …, 

s. 613. 
208 Jan Baťa se domnívá, že zemřel nečekaně, protože po sobě nezanechal žádnou závěť. Viz BAŤA, Jan. Hudba 

a hudební kultura …, s. 99. 
209 Rukověť …, sv. 1, Praha: Academia, 1966, s. 263.  
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3.3. Václav Trubka z Rovin 

 

Václav Trubka z Rovin se narodil asi roku 1569.210 Svá studia pravděpodobně zahájil 

v partikulární škole u sv. Michala na Starém Městě pražském.211 V červnu roku 1592 

imatrikuloval na univerzitě v Altdorfu a 21. 5. 1597 se stal bakalářem na pražské artistické 

fakultě. Poté krátce pracoval jako učitel.212 Rovněž působil v týnské farní obci, roku 1607 byl 

jmenován jako správce záduší a 1610 zasedal v zádušním sboru starších. V městské samosprávě 

zastával v letech 1606-1608 pozici šestipanského úředníka a roku 1608 je uveden v pramenech 

desetipanského úřadu. 213 

Trubka byl dvakrát ženat, dne 6. 9. 1598 nejprve s Ludmilou Dědíkovou († 1603) a po 

její smrti dne 29. 4. 1603 s Kateřinou Mazánkovou.214 Již první manželství vyneslo Trubkovi 

značné jmění, které zahrnovalo i dům Na Kamenci (č. p. 478) naproti staroměstské radnici. 

Další prostředky získal z pronájmů svých domů.215 Kromě třech zmíněných domů vlastnil 

i pozemek na Novém Městě pražském v dnešní ulici U půjčovny (č. p. 953) a vinici nad 

Motolským potokem, kterou získal roku 1610.216 

Kromě graduálu nechal na památku svého otce i celého rodu Trubků vyhotovit 

nástěnnou malbu Posledního soudu (1604), která se nachází nad varhanní kruchtou na jižní 

stěně hlavní lodi kostela Panny Marie před Týnem.217 V levém spodním rohu v blízkosti Ráje 

je zde vyobrazen i se svou rodinou. Pod freskou se nachází jeho erb a nápisové desky, které 

 
210 Trubkův životopis nejpodrobněji zpracován v Rukověť …, sv. 5, Praha: Academia, 1982, s. 403-404 a v studii 

BAŤA, Jan. Graduál Trubky z Rovin…, s. 132-134, která byla použita i v BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura 

…, s. 99-102. 
211 Jeho jméno je uvedeno s žáky této školy v zápisu beánií ze dne 7. srpna 1581 na Karlově univerzitě. Viz 

BERÁNEK, Karel. Manuál rektora se jmény studentů zapsaných v ztracené matrice Univerzity Karlovy v Praze v 

létech 1560-1582: poznamenání jmen profesorův a jiných preceptorův v učení pražském z roku 1604. Díl 1, Praha: 

Univerzita Karlova, 1981. s. 158. BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura …, s. 99. 
212 Rukověť …, sv. 5, Praha: Academia, 1982, s. 403. ŠRONĚK, Michal – ROHÁČEK, Jiří – DANĚK, Petr. Václav 

Trubka z Rovin, … s. 296. BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura …, s. 99-100. 
213 URBANOVÁ, Miroslava. Šestipanští úředníci Starého a Nového Města pražského v letech 1547–1628, in: 

Documenta Pragensia 1, 1980, s. 112. ŠEBÁNEK, Jindřich. Desetipanský úřad Starého Města pražského a jeho 

knihy. Z dějin městské správy a diplomatiky městských knih, in: Sborník příspěvků k dějinám hlavního města 

Prahy 5, 1932, s. 928. BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura …, s. 101.  
214 Rukověť …, sv. 5. Praha: Academia, 1982, s. 403. ŠRONĚK, Michal – ROHÁČEK, Jiří – DANĚK, Petr. Václav 

Trubka z Rovin, … s. 296. BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura …, s. 100. 
215 Mezi ubytovanými v domě Na Kamenci byly i dva císařští trubači. Viz ČECHURA a Zdeněk 

HOJDA. Nájemníci na Starém Městě pražském: rekonstruovaná edice shořelého rkp. 324 z Archivu hl. m. Prahy 

podle opisu uloženého v Archivu Národního muzea. Praha: Scriptorium, 1997, s. 63. 
216 TEIGE, Josef. Základy starého místopisu Pražského…, s. 613. NOVOZÁMSKÁ, Martina, Jaroslav RUTH, 

František. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Sv. 2, Praha: Pavel Körber, 1904, s. 849, 898. BAŤA, Jan. 

Hudba a hudební kultura …, s. 101. 
217 BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura …, s. 100. 
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obsahují informace o vzniku díla včetně datace a jména donátora.218 Kvůli neshodě mezi ním 

a malířem Janem Jindrovským dokončil rozpracovanou malbu Ferdinand von Eysern.219 

Rovněž udržoval kontakty s pražskou humanistickou společností, mnozí z nich mu 

věnovali své spisy a verše – gratulační sbírka k bakalářskému vzdělání Gratulationes Venceslao 

Trubcæ a Rowin (1597),220 gratulační sbírka k prvnímu manželství In honorem coniugii 

(1598),221 gratulační sbírka k druhému manželství Secundis nuptiis (1603), gratulační verše 

k druhému sňatku ve sbírce Glykypikron (1604) Jana Campana Vodňanského, báseň ve sbírce 

Liber epigrammatum (1609) Jiřího Carolida z Karlsperka,222 dílo Disputatio de febribus (1609) 

Jakuba Žabonia,223 Diaskepsis (1610) Daniela Třebického,224 veršované gratulace 

k narozeninám ve spisu Lessus (1613) Martina Mylia225 a Manipulus frugum æstivalium (1613) 

Eliáše Nyssela,226 spis Disputatio ethica (1614) Jiřího Krumlovského.227 Trubka sám přispěl do 

gratulačního sborníku Nuptiis … acclamationes … scriptae ab amicis (1596) ke sňatku Jana 

Litoměřického z Jizbice a Anny z Ottersdorfu.228 

Václav Trubka z Rovin zemřel někdy před 2. březnem 1627, protože toho dne prodali 

poručníci jeho nezletilého syna Karla dům Pod mandly, který patřil rodu Trubků více než 

čtyřicet let.229 

 

3.4. Martin Prušek z Prušova a z Křížové Hory 

 

Martin Prušek z Prušova a z Křížové Hory se narodil asi roku 1567 v Přešticích.230 O 

jeho studiu nemáme žádné zprávy. Působil jako purkrabí na zámku v Benátkách nad Jizerou,231 

zastával úřad zámeckého hejtmana v Mělníku (1611-1614, 1618-1619, 1623-1626), pracoval 

v městské správě zprvu na pozici staršího obce a později i konšela (1613-1621, 1627-1631), 

vykonával císařského rychtáře (1621-1623) a výběrčího posudného v Rakovnickém kraji, poté 

 
218 ŠRONĚK, Michal – ROHÁČEK, Jiří – DANĚK, Petr. Václav Trubka z Rovin, … s. 302. 
219 WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti…, s. 202. 
220 Rukověť …, sv. 5, Praha: Academia, 1982, s. 403. 
221 Rukověť …, sv. 5, Praha: Academia, 1982, s. 403. 
222 Rukověť …, sv. 1, Praha: Academia, 1966, s. 339. 
223 Rukověť …, sv. 5, Praha: Academia, 1982, s. 586. 
224 Rukověť …, sv. 5, Praha: Academia, 1982, s. 406. 
225 Rukověť …, sv. 3, Praha: Academia, 1969, s. 397. 
226 Rukověť …, sv. 4, Praha: Academia, 1973, s. 54-56. 
227 Rukověť …, sv. 3, Praha: Academia, 1969, s. 96. 
228 Rukověť …, sv. 2, Praha: Academia, 1966, s. 455. 
229 ČAREK, Jiří. Z dějin staroměstských domů…, s. 37. BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura …, s. 102. 
230 Pruškův životopis podrobně zpracován v KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova: studie životopisná a edice 

hejtmanského kopiáře z let 1611-1614 /1616/. Praha: Státní oblastní archiv Praha, 2007.  
231 SEDLÁČEK, August. Českomoravská heraldika …, s. 582. Není zřejmé, jak dlouho tuto funkci zastával, 

nejvýše mezi lety 1605-1610. Viz KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova…, s. 12. 
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ve Slánském kraji. Kromě zmíněných funkcí se také živil zemědělským podnikáním a patrně 

i s tím spojeným obchodováním.232 Dne 1. září 1607 získal listinou Jiřího Bartholda Pontana 

z Breitenberka, probošta pražské metropolitní kapituly a generálního vikáře disponujícího 

palatinátem, erb a přídomek „z Křížové hory“, asi od roku 1615 užíval nový erb a přídomek 

„z Prušova“.233 

Prušek byl dvakrát ženat, jméno první manželky není známo, druhou byla Anna, vdova 

po Pavlu Sobotovi. Dne 12. července 1611 si koupil dům v Mělníku, který však 27. července 

1611 prodal. Pravděpodobně se nejednalo o spekulaci, ale spíše o Pruškovu nerozhodnost zůstat 

v Mělníku. Druhé manželství mu přineslo dům na náměstí v blízkosti radnice a vinice. Kvůli 

provozu živnosti zažádal roku 1613 o městské právo. Nemovitý majetek si Prušek dál rozšířil, 

když si roku 1616 koupil louku u města a za další dva roky pak polnosti.234 Nejpozději v roce 

1623 byl majitelem domu na předměstí, který asi využíval k ubytování vinařů, jež zaměstnával. 

Roku 1629 si pořídil další polnosti.235 

Kromě hlasových knih motet pro literátské bratrstvo v Přešticích jsou další Pruškovy 

donace zcela neznámé. Dar přeštickému bratrstvu pravděpodobně nasvědčuje tomu, že sám 

mohl být jeho členem. Předmluvou dochované hlasové knihy motet je latinská báseň, která 

potvrzuje i jeho humanistické sklony. Mimo zmíněného rukopisu se dále zachoval jeho 

hejtmanský kopiář z let 1611-1614 a 1616, urbář mělnického panství z roku 1625 

a korespondence.236 

Martin Prušek z Prušova a z Křížové Hory zemřel patrně v roce 1631, protože v tomto 

roce se objevuje v matrice pozdější zápis o jeho úmrtí od mělnického děkana.237 Pravděpodobně 

se nechal pohřbít v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku, kde si asi roku 1626 nechal zřídit hrobku 

s náhrobním kamenem, který se nyní nachází ve zdi u bočního oltáře v severní lodi. Jelikož byl 

kámen v pozdějších letech přeražen, dnes je v horní části Pruškův erb a v dolní nápisová část.238 

Jediným potomkem Pruška byl syn Samuel z prvního manželství.239 

  

 
232 KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova…, s. 22-24. 
233 SEDLÁČEK, August. Českomoravská heraldika. Sv. 2, Praha: Argo, 1997, s. 582. KILIÁN, Jan. Martin Prušek 

z Prušova…, s. 12, 23. 
234Jan Kilián se domnívá, že vlastnil i dvůr. KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova…, s. 20-21. 
235 KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova…, s. 62. 
236 KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova…, s. 59, 62, 67. 
237 KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova…, s. 59. Jan Kilián se domnívá, že jeho smrt nemusela být přirozená, 

protože na konci roku 1630 a na začátku roku 1631 byl v Mělníku velký počet úmrtí pravděpodobně způsobený 

nějakou epidemií. Viz KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova…, s. 58. 
238 KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova…, s. 68-69. 
239 KILIÁN, Jan. Martin Prušek z Prušova…, s. 59.  
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4. Komparace písařských rukou  

 

V této kapitole se zaměřuji na srovnání písařských rukou ve vybraných polyfonních 

pramenech, kde probírám rozměry písařského zrcadla, počet systémů na foliu a tvary písma i 

not, jež jsou zvlášť zaznamenány v tabulkách. Při srovnání uvádím jako první chronologicky 

starší rukopis. 

 

4.1. Společná písařská ruka v Kutnohorském kodexu a Graduálu Trubky z Rovin 

 

Písařská ruka B v Kutnohorském kodexu (obr. 4.1) se shoduje s písařskou rukou B 

v Graduálu Trubky z Rovin (obr. 4.2).240 Písařská ruka B v Kutnohorském kodexu užívá 

písařské zrcadlo o rozměrech 505 × 350 mm. Na foliu se nachází 6-9 pětilinkových systémů. 

Vzhledem k rozdílné velikosti pramene užívá písařská ruka B v Graduálu Trubky z Rovin 

písařské zrcadlo o rozměrech 255-300 × 187 mm. Na foliu je tak pouze 3-7 pětilinkových 

systémů. Obě ruce charakterizuje české novogotické kreslené písmo, robustnější tvary not 

i písma a protáhlé hlavičky not. Z notového materiálu se shodují v psaní klíčů, menzurálních 

značek, předznamenání, kustodů a not (tab. 4.1). V textu se odlišují pouze počátečními písmeny 

na začátku frází, protože v Kutnohorském kodexu se nachází ornamentální iniciály (tab. 4.2). 

 
240 Praha, České muzeum hudby, sign. AZ 33, Kutnohorský kodex, 1593, f. 238r. Praha, Archiv hl. města Prahy, 

sign. 1870, Graduál Trubky z Rovin, 1604, f. 92r. 



55 

 

                                                                                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Obrázek 4.1                  Obrázek 4.2 

 

 

Tabulka 4.1 

 

 

Tabulka 4.2 

 

156
r

156
v

192
r

201
r

181
r

181
r

181
r

181
r

157
v

174
r

155
v

167
v

93
v

93
v

30
r

79
v

93
v

27
r

79
v

79
v

90
r

94
r

93
v

93
r

Společná písařská ruka v Kutnohorském kodexu a Graduálu Trubky z Rovin

Kutnohorský kodex 

(ruka B) 

Graduál Trubky z Rovin 

(ruka B)

28
v

Společná písařská ruka v Kutnohorském kodexu a Graduálu Trubky z Rovin

202
r

34
r

Graduál Trubky z Rovin 

(ruka B)

238
r

93
r

Kutnohorský kodex 

(ruka B)

214
v



56 

 

4.2. Společná písařská ruka v Graduálu Trubky z Rovin a Graduálu kostela sv. 

Haštala 

 

Písařská ruka A v Graduálu Trubky z Rovin (obr. 4.3) se shoduje s písařskou rukou 

bifolia z neznámé hlasové knihy v Graduálu kostela sv. Haštala (obr. 4.4).241 Písařská ruka A 

v Graduálu Trubky z Rovin užívá písařské zrcadlo o rozměrech 255-300 × 187 mm. Na foliu 

se vyskytuje 3-7 pětilinkových systémů. Písařská ruka bifolia užívá písařské zrcadlo 

o rozměrech 370 × 215 mm. Na foliu se nachází 7 pětilinkových systémů. Obě ruce 

charakterizují stejné znaky jako v případě ruky B v Kutnohorském kodexu a Graduálu Trubky 

z Rovin, liší se pouze méně robustním duktem a protáhlejším tvarem hlaviček not. Z notového 

materiálu se přesně shodují tvary klíčů, menzurálních značek, předznamenání, kustodů a not 

(tab. 4.3). Po textové stránce se rovněž shodují (tab. 4.4).242 V neposlední řadě používají totožný 

papír, který nese filigrán zobrazující štít se lvem (obr. 2.5). 

 

 

         Obrázek 4.3                                                                       Obrázek 4.4 

 

 
241 Praha, Archiv hl. města Prahy, sign. 1870, Graduál Trubky z Rovin, 1604, f. IXr. Kroměříž, Arcidiecézní 

muzeum Kroměříž, sign. M I-1, inv. č. 21428, Graduál kostela sv. Haštala, 40. - 80. léta 16. století, mezi f. 10 a 

11. 
242 Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2. Graduál Trubky z Rovin, český text pravděpodobně psala jiná ruka. 
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Tabulka 4.3 

 

 

Tabulka 4.4 

 

4.3. Společná písařská ruka v Graduálu Trubky z Rovin a hlasové knize motet 

literátského bratrstva sv. Barbory v Přešticích 

 

Písařská ruka B v Graduálu Trubky z Rovin (obr. 4.2) se velmi podobá písařské ruce A 

v hlasové knize motet literátského bratrstva sv. Barbory v Přešticích (obr. 4.5).243 Písařská ruka 

B v Graduálu Trubky z Rovin užívá písařské zrcadlo o rozměrech 255-300 × 187 mm. Na foliu 

se nachází 3-7 pětilinkových systémů. Písařská ruka A hlasové knihy motet užívá písařské 

zrcadlo o rozměrech 130 × 165 mm. Na foliu se nachází 4 pětilinkové systémy. Obě ruce 

charakterizují znaky, které byly uvedeny výše. Z notového materiálu se shodují tvary klíčů, 

menzurálních značek, kustodů, ligatur a tvary not longy a brevis. Liší se pouze tvary not 

semibrevis, minimy a semiminimy, což může být způsobeno tím, že písař měl v případě hlasové 

knihy motet daleko omezenější prostor pro psaní, než tomu bylo v Graduálu Trubky z Rovin 

 
243 Praha, NK ČR, sign. XVII F 72, Hlasová kniha motet literátského bratrstva sv. Barbory v Přešticích, 1619, f. 

4r. 
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(tab. 4.5). Právě podle existujícího vzorníku císařského notisty Leonharda Franze, kde se 

objevují jiné typy hlaviček not pro vynotování skladeb v chorbuchu a hlasové knize, se lze také 

domnívat, že i tento písař měl jakýsi vzorník, podle něhož notoval v závislosti na prostoru pro 

psaní.244 V textu se objevují drobné odchylky v psaní některých písmen, které mohou být však 

způsobené postupným vývojem písařova písma (tab. 4.6).  

  

 

          Obrázek 4.5 

 

 

Tabulka 4.5 

 

 

 
244 Viz HELL, Helmut. Leonhard Frantz, ein verkannter Zeitgenosse Orlando di Lassos, in: Musik in Bayern 34, 

Tutzing 1987, s. 67-73; PRUETT, Lilian P. Sixteenth-Century Manuscripts in Brussels, Berlin and Vienna. 

Physical Evidence as a Tool for Historic Reconstruction, in: Revue belge de musicologie 50, 1996, pozn. 11, s. 73-
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Tabulka 4.6 

 

4.4. Shrnutí komparace písařských rukou 

 

Výsledná komparace odhalila dvě písařské ruce – ruku A v Graduálu Trubky z Rovin 

shodující se s písařskou rukou bifolia z neznámé hlasové knihy v Graduálu kostela sv. Haštala 

a písařskou ruku B v Graduálu Trubky z Rovin, jež se objevuje v Kutnohorském kodexu 

(písařská ruka B) a v hlasové knize motet literátského bratrstva sv. Barbory v Přešticích 

(písařská ruka A). Na základě vyhotovení Graduálu Trubky z Rovin v jedné z písařských dílen 

se lze domnívat, že i ostatní probírané prameny vzhledem k poměrně nákladnému provedení 

a společným písařským rukám pocházejí z téže dílny, která se zabývala podobně jako dílna Jana 

Kantora Starého produkcí polyfonních pramenů. 

Z důvodu přiřazení písařské ruky A Kutnohorského kodexu císařskému notistovi 

Leonhardu Franzovi se v tomto případě pravděpodobně jedná o písařskou dílnu z okruhu 

panovnického dvora. Příbuzné písařské ruce probírané skupiny pramenů však Leonhardu 

Franzovi zjevně nepatří. Skrývá se za nimi Franzův pomocník a nástupce Andreas Gisterl 

(činný 1601-1608) nebo snad jeho následovník Christoff Pottuff (1608-1613)?245 Na tuto 

otázku nyní nelze jednoznačně odpovědět, protože ani jednomu z nich dosud nebyla věnována 

odborná pozornost, která by spojila jejich jména s písaři notových materiálů a textů 

v dochovaných pramenech. 

Kromě císařských notistů pravděpodobně působili v dílně i další pomocníci, protože 

v Graduálu Trubky z Rovin se nachází množství českých zpívaných textů, které zcela jistě psala 

jiná ruka. Hlavní písaři zřejmě neuměli natolik dobře česky, aby sami přepisovali i tyto texty. 

K této práci tedy využívali jiné pomocné písaře, kteří mohli zároveň pracovat ve více 

písařských dílnách. 

 
245 Srov. HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava. Der Hof Kaiser Rudolfs II.: eine Editition der Hofstaatsverzeichnisse 

1576-1612, Praha: Artefactum, 2002, s. 392. Michaela ŽÁČKOVÁ ROSSI, The musicians…, pozn. 12, s. 83-84, 

143. 
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Závěr 

 

V předložené diplomové práci jsem se zabývala určením další písařské dílny, která by 

mohla pomoci zodpovědět otázku podílu profesionálních pražských písařských dílen na šíření 

vokální polyfonie v českých zemích na přelomu 16. a 17. století. Ve stavu bádání jsem nastínila 

vývoj poznávání pražských písařských dílen a jejich vlastníků v 16. století, z něhož vyplývá, že 

badatelé z řad historiků umění i muzikologů se ve svých pracích zaměřili vesměs na jednohlasé 

prameny 16. století. Popis pramenů byl vytvořen na základě kodikologického rozboru 

originálního rukopisu, který v případě bifolia z neznámé hlasové knihy v Graduálu kostela 

sv. Haštala nebyl dosud proveden. Třetí kapitola představila biografie jednotlivých donátorů 

pramenů. Jádro práce tvoří srovnání společných písařských rukou notového materiálu a textu 

ve vybraných polyfonních pramenech.  

Komparace písařských rukou poukázala na to, že ve sledovaném období existovala další 

pražská písařská dílna po Janu Kantoru Starém, která se zabývala produkcí polyfonních 

pramenů. Při srovnávání se stal výchozím rukopisem Graduál Trubky z Rovin, jehož písařské 

ruce se nachází i v dalších pramenech. Jelikož zmíněný rukopis vznikl v jedné z písařských 

dílen, lze i ostatní prameny na základě společných rysů přisuzovat téže dílně. V tomto případě 

se pravděpodobně jedná o písařskou dílnu v okruhu panovnického dvora, kde působili císařští 

notisté a pomocní písaři. Z důvodu množství neprobádaných dochovaných torzovitých pramenů 

jsou však jména písařů z této dílny, kromě Leonharda Frantze, kterému se věnovaly studie 

Lillian P. Pruett Sixteenth-Century Manuscripts in Brussels, Berlin and Vienna. Physical 

Evidence as a Tool for Historic Reconstruction246 a Helmuta Hella Leonhard Frantz, ein 

verkannter Zeitgenosse Orlando di Lassos,247 zcela neznámá. 

Otázku podílu profesionálních pražských písařských dílen na šíření vokální polyfonie 

v českých zemích na přelomu 16. a 17. století se nepodařilo zcela zodpovědět z důvodu 

odhalení pouze jedné dílny. Vzhledem k dalšímu existujícímu subjektu, ze kterého pochází 

trojice hlasových knih ústeckého literátského bratrstva, lze však usuzovat, že pražské písařské 

dílny se významným způsobem podílely i na šíření polyfonie. Téma tak zůstává otevřené 

dalšímu výzkumu, ve kterém je potřeba i nadále pokračovat, abychom mohli lépe 

a plnohodnotněji porozumět hudební kultuře renesančních Čech. 

 
246 PRUETT, Lilian P. Sixteenth-Century Manuscripts in Brussels, Berlin and Vienna. Physical Evidence as a Tool 

for Historic Reconstruction, in: Revue belge de musicologie 50, 1996,  s. 73-92. 
247 HELL, Helmut. Leonhard Frantz, ein verkannter Zeitgenosse Orlando di Lassos, in: Musik in Bayern 34, 

Tutzing 1987, s. 67-73. 
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Seznam pramenů 

 

Rukopisné prameny 

 

• Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, sign. SK 2/1, Německobrodský 

graduál, 1506. 

• Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, přír. č. 12580, Chrudimský latinský graduál, 

1530-1549. 

• Jičín, Státní okresní archiv Jičín, Fond – Archiv města Sobotky, kniha 9, Sobotecký 

graduál, 1. pol. 16. století. 

• Kroměříž, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, sign. M I-1, inv. č. 21428, Graduál kostela 

sv. Haštala, 40. - 80. léta 16. století. 

• Klatovy, Okresní muzeum, sign. MS 1, Klatovský český graduál, 1560. 

• Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, sign. CS KL 403, Klatovský 

latinský graduál, 1537-1585. 

• Litoměřice, SOA v Litoměřicích, bez sign., Třebenický graduál, 1574-1583. 

• Litoměřice, SOA v Litoměřicích, sign. 8A -BIF 515, Soupis Ambrože Strahla, 1781. 

• Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli, inv. č. R–203, Litomyšlský graduál, 1561-

1563. 

• London, British Library, Add MS 16175, Graduál Sixta z Ottersdorfu – I. díl, 1570. 

• Louny, SOkA, sign. I G 8a, b, Lounský graduál, 1530. 

• Louny, SOkA, sign. I G 9, Lounský graduál, 1563. 

• Lovosice, SOkA, sign. IV C 1, Litoměřický latinský graduál, poč. 16. století. 

• Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska, inv. č. 21692, Mladoboleslavský graduál, 

1572. 

• Praha, Archiv hl. m. Prahy, sign. 1869, Malostranský graduál – II. díl, 1573. 

• Praha, Archiv hl. města Prahy, sign. 1870, Graduál Trubky z Rovin, 1604. 

• Praha, Archiv Pražského hradu, sign. P X, Svatovítský graduál – I. díl, 1551-1552. 

• Praha, České muzeum hudby, sign. AZ 33, Kutnohorský kodex, 1593. 

• Praha, KNM, sign. 1 A c 109, Praha, Národní galerie v Praze – Sbírka grafiky a kresby, 

inv. č. K4294/ K4295/ K4296, Zlomky Kaňkovského graduálu, 1559-1561. 
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• Praha, KNM, sign. I A 15, Písně chval božských, tzv. Kancionál Betlémské kaple – II. 

díl, 2. pol. 16. století. 

• Praha, KNM, sign. I A 16, Písně chval božských – I. díl, 60. léta 16. století. 

• Praha, KNM, sign. XII A 23, Plzeňský graduál, 1527. 

• Praha, KNM, sign. V C 12, Sprawa o orloji Pražském, 1570. 

• Praha, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DA I 6, 

Litoměřický český graduál, 1542-1544. 

• Praha, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DD II 5, 

Materialia ad historiam urbis Brodae Bohem[icalis], 1785. 

• Praha, Muzeum hl. m. Prahy, inv. č. 9 261, Svatovítský graduál – II. díl, 1552. 

• Praha, Národní archiv, fond – Řádový archiv dominikánů, sign. ŘD 410, Český zpěvník 

od dominikánů, c60. - 80. léta 16. století. 

• Praha, NK ČR, sign. XI B 1a-d, Praha, Památník národního písemnictví, sign. DA II 3, 

Graduál kostela sv. Michala v Opatovicích na Novém Městě pražském, 1573-1578. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII A 3, Malostranský graduál – I. díl, 1572. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII A 53a, Lomnický graduál – I. díl, 1578. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII A 53b, Lomnický graduál – II. díl, 1580. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII A 31 a 32, Graduál řezníků novoměstských – I. díl, 1567. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII A 39, Graduál řezníků novoměstských – II. díl, 1574. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII A 40, Staroměstský graduál, 1561-1567. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII A 41, Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy – I. díl, 1576. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII B 19, Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy, tzv. Graduál 

kostela sv. Havla na Starém Městě pražském – II. díl, 4. čtvrtina 16. století. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII B 20, Českobrodský graduál, 1557. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII B 21, Graduál Jakuba Sklenáře, 1574. 

• Praha, NK ČR, sign. XVII F 72, Hlasová kniha motet literátského bratrstva sv. Barbory 

v Přešticích, 1619. 

• Praha, NK ČR, sign. Křiž. XVIII A 6, Křižovnický graduál – I. díl, 1559-1592. 

• Praha, NK ČR, sign. Křiž. XVIII A 7, Křižovnický graduál – II. díl, 1559-1592. 

• Praha, NK ČR, sign. XXIII B 8, Graduál Sixta z Ottersdorfu – III. díl, 1578. 

• Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27, Žlutický graduál, 1558-1565. 

• Příbram, Hornické muzeum Příbram, sign. L 264, Příbramský graduál – I. díl, 1579-

1596. 
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• Příbram, Hornické muzeum Příbram, sign. L 265, Příbramský graduál – II. díl, 1579-

1596. 

• Příbram, Hornické muzeum Příbram, sign. L 263, Příbramský rorátník, c1595. 

• Rakovník, SOkA, n. 13, i. č. B99/n. 15, i. č. B 98, Rakovnický graduál, 1594. 

• Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany, sign. M–1, Sedlčanský graduál, 1582-1596. 

• Teplice, Regionální muzeum., sign. Ms 1, Teplický graduál, 1560. 

• Teplice, Regionální muzeum, sign. Ms 2, Teplický kancionál, 1566. 

• Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, sign. DK 184, DK 185, STB 1148, 

Hlasové knihy ústeckého literátského bratrstva, 1587-1590. 

• Vídeň, Österreichische Nationalbibliothek, sign. Mus. Hs. 15509, Rybářovský graduál, 

1568. 

• Vídeň, Österreichische Nationalbibliothek, sign. 15503, Čáslavský graduál, 1557. 

• Vodňany, Městské muzeum a galerie Vodňany, inv. č. 16, Vodňanský kancionál. 1543. 

 

Tištěné prameny 

 

• Cithara Sanctorum. Levoča: Vavřinec Brewer, 1636 (K16302). 

• Evangelický kancionál. Žitava: Michal Hartmann, 1717 (K03972). 

• Kněze Václava Miřínského písně staré gruntovní a velmi utěšené. Praha: Mikuláš Konáč 

z Hodíštkova, 1522 (K05617). 

• Písně staré, gruntovní a velmi utěšené. Praha: Pavel Severýn z Kapí Hory, 1531 

(K05618). 

• Písně staré gruntovní a velmi utěšené, někdy od kněze Václava Miřínského, dobré 

paměti muže šlechetného, ctnostného, příkladného života složené. Praha: Markéta 

Kozlová, 1567 (K05619) 

• Písně starého zákona gruntovního a velmi utěšené. Praha: Jiří Jakubův Dačický, 1577 

(K05620). 

• Tento kancionál velmi starý a pěkný jest vytištěn, v kterémž se zpívati může od církve s. 

počna hned od první neděle adventní pořád až do XXIIII. neděle po svaté Trojici. Též 

jiné písně mnohé obecné k obzválštním časům sau k nim také na zad přidané pro čest a 

chválu lidu věrného. [S. l.]: [s. n.], 1590 (K05616). 
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