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Autorský abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Tradice varhanní hry ve farnostech milevského kláštera 

se zabývá vývojem varhan a varhanní hudby v Milevsku a jeho farnostech. Sebrané 

prameny, partitury a jejich analýza poskytují náhled do vývoje hry od minulosti po 

současnost. Větší pozornost je věnována notovým materiálům a rukopisům zobrazujícím 

vývoj hudby v jednotlivých farnostech. V práci jsou analyzovány prameny, které jsou 

výjimečné svou unikátností a nebyly dosud nikým publikovány. Tento kraj představuje 

další zajímavou věc z hlediska varhanní hry. Dochovaly se zde na třech místech varhany 

z dílny Bedřicha Semráda. Poslední část je věnována historickým i současným osobnostem 

hudby, které pocházejí nebo působí na Milevsku.  

 

 

Summary 

Bachelor thesis entitled Tradition of organ playing in the parishes Milevsko 

monastery is engaged in the development of organs and organ music in Milevsko and its 

parishes. Collected springs, scores and analysis provide insight into the development of 

games from the past to the present. More attention is paid to materials and sheet music 

manuscripts depicting the development of music in various parishes. The paper analyzed 

the sources that are exceptional for their uniqueness and have not been published by 

anyone yet. This region is another interesting thing in terms of organ playing. Preserved 

here organ in three places made by Bedřich Semrád. The last section is devoted to 

historical and contemporary luminaries of music that come or operate in Milevsko. 
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1 Úvod 

 

Obrázek 1 - Milevský klášter, veduta Jana Willenberga z roku 1601 

Milevský klášter bez pochyby patří k jedné z nejvýznamnějších památek jiţních 

Čech. Stal se domovem bratří premonstrátů a závislým řeholním domem Královské 

kanonie premonstrátů na Strahově. Klášterní areál tvoří důleţité duchovní a kulturní 

centrum celého milevského kraje. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla ponořit se hlouběji do 

hudební historie tohoto místa a dát do souvislostí útrţky informací z dostupných pramenů a 

rukopisů.  

Cílem mé práce je zanalyzování nalezených partitur a kancionálů a tímto směrem 

poskytnout větší vhled do vývoje varhanní hry v Milevsku a okolních farnostech. Varhany 

jako nástroj jsou velkou stavbou, která si ţádá zručné umění a tvoří nedílnou součást 

kaţdého chrámu či kostela. Liturgická hudba by se bez tohoto velkolepého nástroje obešla 

jen zřídka. V milevském kraji se dochovalo několik skvostných nástrojů od známého 

varhanáře Bedřicha Semráda.  

Varhany ovšem nejsou jediným pokladem, který stojí za pozornost. Při mém bádání 

jsem objevila dosud nedotčený rukopis sepekovských Písní mariánských, který vznikl jako 

poděkování za vznik krásného poutního místa. Notový materiál v této oblasti byl velmi 

bohatý. Moţná tato skutečnost vychází z hudební tvořivosti dřívějších obyvatel, kteří se se 

svými prosbami ubírali do kostelů a jako poděkování za vyslyšení skládali a provozovali 

hudbu. Dalším příkladem je Lidová mše pastýřská či Jistebnický kancionál. Kaţdé z těchto 

děl je osobité a jiným způsobem zajímavé.  
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2 Historie premonstrátského řádu 

Premonstrátský řád se utvářel přibliţně čtyři roky, a to v letech 1120 – 1124. 

V tento čas byl v čele řádu Norbert. V roce 1126 nastoupil na Norbertovo místo jeho 

spolupracovník Hugo de Fosses, který se stal v roce 1128 opatem v Prémonstré. Jeho 

hlavním úkolem bylo dát celému společenství řád a strukturu. Z tohoto důvodu vytvořil 

Hugo de Fosses jednotnou organizaci, která byla řízena pomocí Generálních Kapitul. 

Generální opat, který stál v čele řádu, aţ do Francouzské revoluce, sídlil a byl volený 

v Premonstré. (dnes je sídlí v Římě).  

Největší rozmach zaznamenal premonstrátský řád ve 14. století. Bylo to období, 

kdy vzrůstal počet klášterů, a docházelo k prohlubování náboţenského ţivota. V 15. a 

16. století po celém světě probíhaly reformace, na našem území husitské války. Proto se 

premonstrátský řád nacházel v krizi, která byla způsobena jak vnějšími, tak vnitřními 

příčinami. Během 18. století postihlo premonstráty rozsáhlé rušení klášterů. Naopak 

19. století znovu usiluje o upevnění řádu a řeholního ţivota, ale ne všechny snahu byly 

úspěšné. Jednota řádu se podařila upevnit díky papeţům Piovi IX. a Lvu XIII. Roku 1883 

svolal papeţ Lev XIII. všechny opaty na Generální Kapitulu řádu do Vídně. V čele 

premonstrátského řádu stanul strahovský opat Zikmund Starý. V Čechách a na Moravě 

znamenalo období konce 19. století a první polovina 20. století značný rozvoj řádu. Další 

hrozbu skýtal pro premonstráty komunistický reţim. V roce 1950 byly všechny muţské 

řehole v Československu násilně rozebrány a řada premonstrátů byla odsouzena. 

Strahovský opat Bohuslav Jarolímek v komunistickém vězení zemřel. Po roce 1989 se 

mohly jednotlivé komunity vrátit do svých klášterů a začít s obnovením ţivota. 

V České republice jsou v současnosti čtyři muţské kanonie: Strahov, Teplá, Ţeliv a 

Nová Říše, jeden ţenský klášter (Doksany), jedna ţenská kongregace (Svatý Kopeček 

u Olomouce) a několik dalších komunit, které spadají pod své mateřské kanonie. V naší 

vlasti působí kolem 130 premonstrátů. Strahovská kanonie má dnes 73 členů, přímo na 

Strahově ţije 14 bratří. Většina působí ve farnostech v České republice, ale i na Slovensku. 

Ke strahovské kanonii patří také dva prioráty (závislé domy): Milevsko a Holíč na 

Slovensku. Premonstráti působí v kanoniích, inkorporovaných farnostech a spravují 

i mnoţství farností diecézních. Duchovní správa je vykonávána také v ţenském 

kontemplativním premonstrátském klášteře v Doksanech. 
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Premonstrátský ţivotní styl prošel v dějinách určitými obměnami, ale přesto si 

zachoval jisté neměnné principy. Patří k nim například dodrţování Augustinovy řehole, 

společný ţivot v klášteře či chórová modlitba. Ve starších dobách se příslušníci řádu 

vydávali na misie. I tato skutečnost dnes navazuje na dlouholetou tradici. Premonstráti 

podnikají misie do Afriky, Jiţní Ameriky, Indie, Austrálie dalších zemí. Tyto misie jsou 

podporovány kláštery v Evropě a Severní Americe. Premonstráti ţijí a pracují ve dvaceti 

třech zemích světa a jejich řád je zastoupen na všech pěti kontinentech: v Evropě, Africe, 

Severní a Jiţní Americe, Asii a Austrálii.  

 

Obrázek 2 – Bratři premonstráti při modlitbě v milevském klášteře 
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3 Farnosti 

Milevský klášter v tuto chvíli spravuje 17 farností. Bratři, kteří v klášteře bydlí, 

jsou příslušníky premonstrátského řádu se sídlem na Strahově a všichni působí ve 

farnostech pastoračního obvodu Milevsko. Těţištěm ţivota premonstrátů je duchovní 

správa. Odpovídají tak na rys premonstrátské spirituality cura animarum
1
, neboli péče o  

 

Obrázek 3- Mapka farností 

 duše. Dvě farnosti, Sepekov a Milevsko, jsou pod patronací strahovského kláštera. Ostatní 

farnosti náleţí Českobudějovickému biskupství.  

3.1 Milevsko 

3.1.1 Historie města 

Podle dochovaných archeologických nálezů předpokládáme, ţe nejbliţší okolí 

města bylo osídleno jiţ ve starší době kamenné. Další nálezy máme i z mladší doby 

bronzové (nález bronzové jehlice), doby halštatské a laténské. Vlivem stěhování národů se 

do této oblasti postupně dostávali Slované. Jejich osídlení je doloţeno od 8. století. Na 

konci 12. století bylo Milevsko významnou křiţovatkou obchodních cest. První písemná 

                                                           
1
 Milevský klášter a rodina okolích farností. [online]. [cit. 2013-04-24]. 
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zmínka z roku 1184 mluví o sídle bohatého velmoţe Jiřího z Milevska, který zde v roce 

1187 zaloţil premonstrátský klášter.
2
 Řeholníci do Milevska přišli ze Ţeliva pod vedením 

opata Jarlocha, pokračovatele Kosmovy Kroniky české z let 1167 – 98. Stavbu kláštera 

provázely nemalé obtíţe, roku 1191 jej zničil poţár. I přes tyto komplikace byl klášter 

zbudován. Po následující období patřil k nejbohatším v Čechách a byl kulturním i 

hospodářským centrem velké oblasti. Ve 14. a začátkem 15. století bylo Milevsko 

městečkem a klášter významným duchovním a hospodářským střediskem. Je velmi 

pravděpodobné, ţe vedle obce na místě dnešního města existovalo ještě druhé sídliště, a to 

poblíţ kláštera. Jméno Milevsko se tedy patrně daleko spíš vztahovalo právě na osadu u 

kláštera. Vliv kláštera nacházíme i na území dnešního Rakouska (klášter v Drkolné). 

Historicky je doloţena milevská stavební huť, která se podílela na stavbě celé řady 

památek dodnes zachovaných.  

Roku 1420 byl klášter vypálen husity. Při husitském útoku bylo zničeno i sídliště 

v blízkosti kláštera. Klášter byl nejprve ve vlastnictví rodu Roţmberků. Právě po skončení 

husitských válek přenechal císař Zikmund klášter a panství spolu se Zvíkovem 

Roţmberkům. Od roku 1543 přešlo panství do rukou rodu Švamberků a klášter stále více 

upadal. Řeholníci se snaţili tento problém řešit četnými smlouvami, které upravovaly 

vztahy mezi vrchností a klášterem. V roce 1563 potvrdil král Ferdinand I. posledního opata 

milevského kláštera, ale Švamberkové odmítli plnit dohody a smlouvy s klášterem. Opat 

posléze uţ nesměl v Milevsku sídlit. Od roku 1581 patřil klášter rodu Hodějovských z 

Hodějova, za nichţ byl proměněn v panské sídlo.  

Při konfiskacích majetku majetků nekatolíků po bitvě na Bílé Hoře byl klášter roku 

1622 odebrán Hodějovským a vrácen zpět řádu premonstrátů, a to Strahovskému klášteru. 

Nikdy jiţ nebyl samostatným opatstvím. Z rozhodnutí císaře Josefa II. se roku 1785 

milevský klášter zrušil a nadále patřil Strahovu jako hospodářské středisko. Vývoj 

městečka byl dlouho spojen s ţivotem kláštera. Poprvé bylo Milevsko písemně doloţeno 

roku 1327. Jako obchodní a řemeslné centrum získává první městská práva v 15. století. 

Války a následné morové epidemie v 17. a 18. století městečko i jeho okolí téměř zničily. 

                                                           

2
 Milevský klášter a rodina okolích farností. [online]. [cit. 2013-04-24]. 
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Tak se stala tato oblast jednou z nejchudších v zemi, coţ platilo ještě na počátku 20. století. 

Rozvíjela se zde tradiční řemesla, především hrnčířství. Známé byly milevské trhy, dnes 

znovu obnovené.  

3.1.2 Milevsko jako farnost 

Kostel sv. Bartoloměje 

 Věţ chrámu sv. Bartoloměje tvoří jiţ z dálky dominantu města. Tento chrám byl 

dostavěn a vysvěcen v srpnu 1866. Na tomto místě stával původně malý kostelík, který 

pocházel z doby roku 1513. Kostel sv. Bartoloměje se stavěl jako votivní na památku a 

díkuvzdání za to, ţe byl císař František Josef v roce 1853 zachráněn při atentátu. Hlavní 

oltář postavil milevský truhlář Karel Burda. Na oltáři je obraz sv. Bartoloměje. Dva 

postranní oltáře jsou zasvěceny Matce Boţí a svaté Anně.   

Varhany u sv. Bartoloměje pocházejí z dílny 

varhanáře Václava Mölzera z Kutné Hory, který 

nástroj postavil v roce 1866. Varhany opatřil dvěma 

manuály. Hlavní manuál obsahuje rejstříky 

Principal 8´, Bordun 16´, Gamba 8´, Kvintadena 8´, 

Flauta 8´, Oktava 4´, Oktava 2´, Kvinta 2 2/3´, 

Mixtura, Kornet
3
 a druhý manuál Houslový 

principál 8´, Trubicová flauta 8´, Salicional 8´, 

Kamzíkový roh 4´, Oktava 4´. Pedálových rejstříků je pět: Subbas 16´, Violon 16´, Cello 

8´, Violon 8´ a Posaun 16´. Varhany mají mechanickou trakturu, zásuvkovou vzdušnici a 

manuálovou spojku. 

Kostel sv. Jiljí 

Kostel sv. Jiljí je nejstarší památkou klášterního areálu. Dnes stojí uprostřed 

hřbitova. Existence kostela je písemně doloţena v roce 1187. V této době byl kostel 

poničen vojskem salzburského arcibiskupa, které táhlo přes Milevsko. Jako zajímavost 

můţeme uvést, ţe v době jeho vzniku odkázal všechno své jmění tomuto kostelu číšník 

hraběte z Milevska Juro. V roce 1201 zasvětil olomoucký biskup oltář svatému Jiljí. Kostel 

                                                           
3
 Katastr varhan, karton 614 

Obrázek 4 - Kostel sv. Bartoloměje 
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byl v době milevského opatství kostelem farním. Roku 1420 byl poničen husitskými 

vojsky. Po obnovení byl povaţován za kostel zámecký.  

 Původní stavba nebyla příliš velká, chrámová loď měřila pouhých 14 metrů. Ve 

14. století přestal tento chrám věřícím dostačovat, a proto nechal 13. milevský opat 

František Podnavec chrám zbořit a na tomto místě zbudoval prostornější chrám ve stylu 

vyspělé gotiky. Kostel sv. Jiljí se stal vzorem pro stavbu kostela sv. Víta v Českém 

Krumlově. Tento fakt je uveden ve stavební smlouvě. Další úpravy byly provedeny za 

vlády Hodějovských. Po zrušení kláštera za Josefa II. začal kostel chátrat., proto musel být 

v roce 1840 z bezpečnostních důvodů uzavřen. Kostel byl zachráněn opravou v roce 1883, 

kterou provedl strahovský opat Zikmund Starý.  

Varhany v kostele sv. Jiljí postavil 

varhanář Josef Vanický v roce 1894. 

Disponují dvěma manuály a jedenácti 

rejstříky. Hlavní manuál obsahuje Principal 8´, 

Bordun 8´, Gamba 8´, Kryt 8´, Oktava 4´, 

Mixtura
4
. Druhý manuál potom Houslový 

principal 8´, Salicional 8´, Příčná flauta 4´. 

V pedálu můţeme pouţít rejstříky Violon 16´ 

a Cello 8´. Varhanář opatřil nástroj mechanickou trakturou, kuţelkovou vzdušnicí, dále 

manuálovou, pedálovou a oktávovou spojkou.  

Varhanář Josef Vanický se narodil 17. 2. 1854 v Jeníkovicích u Třebechovic. 

Nejprve se vyučil truhlářem, později varhanářem ve Vídni. V roce 1876 si 

v Třebechovivích zaloţil svou truhlářskou dílnu na výrobu varhan, harmonií a pianin. 

Protoţe poptávka po jeho nástrojích byla velká, později svou dílnu zvětšil na závod a 

přestěhoval výrobnu do větších prostor na náměstí. Okolo roku 1897 zaměstnával aţ 50 

dělníků. Stavěl jak malé nástroje, tak i velké romantické varhany. Josef Vanický se stal 

ředitelem třebechovického kůru, kde byl činný aţ do své smrti. Závod převzal počátkem 

20. století jeho syn, který však zemřel velmi mladý. Podnik se dále dostal do rukou Josefa 

Nejmana, který ve varhanářství jiţ nepokračoval. 

                                                           
4
 Katastr varhan, karton 614 

Obrázek 5 - Kostel sv. Jiljí 
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Areál kláštera – bazilika Navštívení Panny Marie 

Klášterní bazilika navštívení Panny Marie v Milevsku byla zaloţena roku 1187. 

I přes značné zásahy a úpravy si bazilika zachovala původní vzhled, jaký měla při svém 

vzniku za opata Jarlocha. Milevská bazilika je trojlodní, šíře kaţdé postranní lodi je 

poloviční neţ šíře hlavní lodi. Původně neměla hlavní loď ţádnou klenbu, ale plochý 

dřevěný strop. Dnešní klenba pochází ze 17. století. Ve 13. století došlo k přestavbě 

kněţiště do raně gotické podoby.  

K bazilice přiléhá staré opatství s krásnou gotickou kaplí, která byla původně 

zasvěcena sv. Markétě, dnes je zasvěcena Nejsvětějšímu srdci Páně. Ke starému opatství 

patří budova konventu – děkanství. Byla stavěna na románských základech od roku 1695, 

dokončení proběhlo aţ roku 1722. V areálu kláštera stojí budova tzv. latinské školy, o 

které jsou jiţ první zmínky v roce 1543. Ve výši prvního patra jsou sluneční hodiny. Na 

jiţní stranu baziliky se napojuje středověký konvent, který tvoří uzavřený čtverec a skrývá 

v sobě rajskou zahradu.  

3.1.3 Varhany v Milevsku, hudební vývoj 

 Varhany v chrámu Navštívení Panny Marie v Milevsku byly postaveny roku 1766 

tehdy jedním z nejvýznamnějších varhanářů Friedrichem Semrádem. Jedná se o největší 

dochovaný nástroj tohoto varhanáře v jiţních Čechách. Nástroj nese stopy dosti závaţných 

zásahů z doby, kdy začala být populární tovární řadová produkce. Na těchto varhanách 

provedla změny firma Karla Urbana z Prahy v roce 1913. Další drobné úpravy na nástroji 

provedl v roce 1952 Jaroslav Hubený z Protivína, který varhanám dodal elektrický 

ventilátor.  

Nástroj má v současné době dva manuály a 21 

rejstříků. Traktura je mechanická, vzdušnice zásuvková. 

Horní manuál má vzdušnici umístěnou ve skříni pozitivu 

v zábradlí kruchty. Pozitiv měl původně 7 rejstříků, 

varhanář Karel Urban tento počet sníţil na 6 rejstříků. U 

výřezů rejstříkových táhel se v některých případech 

dochovaly tuţkou napsané názvy původních rejstříků: 

Kryt 8´, Kryt 4´, Flétna příčná 4´, Principál houslový 8´, 

Obrázek 6 - Varhany v chrámu 

Navštívení Panny Marie 
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Aeolina 8´, Progression 2 2/3´. Spodní manuál – hlavní – má původní zásuvkové vzdušnice 

rozmístěny do dvou skříní po stranách kruchty. Také u tohoto manuálu se dochovaly 

tuţkou napsané názvy na rejstříkových táhlech. Manuál má tuto dispozici: Principal 8´, 

Kamzík. roh 8´, Oktáva 4´, Kvinta 2 2/3´, Oktáva 2´, Mixtura, Flétna 4´, Salicionál 8´, 

Flétna 8 ´, Gamba 8´,  

Manuálová i pedálová spojka je ovládána rejstříkovým táhlem. Pedálová klaviatura 

má rozsah C-a s krátkou spodní oktávou. Vzdušnice je nasazena hned za korpus hlavního 

stroje. Pedálové rejstříky tvoří Subbass 16´, Violon 8´, Kvintbas 6´, Cello 8´, Violon 16´. 

3.2 Jistebnice 

3.2.1 Historie 

Jistebnice leţí asi 11 kilometrů od okresního města Tábor v nadmořské výšce 578 

metrů. Protéká jí říčka Smutná. 

Město Jistebnice patřilo k původnímu jmění Vítkovců, kterým patřilo mnoho vesnic 

včetně Prčice a Sepekova. Poté si majitelé rozdělili území. Krumlovská větev spravovala 

Sepekov a Roţmberská větev Prčici a Jistebnici. Můţeme tedy říci, ţe od roku 1262 byla 

Jistebnice v drţení pánů z Roţmberka aţ do poloviny 15. století. Roţmberkové postavili 

v obci tvrz, v které sídlil purkrabí. V roce 1638 byla tvrz zbořena, ale koncem 17. století 

znovu obnovena jako byt hejtmana. Pozůstatky tvrzi jsou dodnes zřetelné. Vnuk Voka 

z Roţmberka vystavěl kapli sv. Máří Magdalény na vrchu Vyšehradu nad Jistebnicí. 

Z kříţové cesty, která k ní vedla, se dochovalo 13 kamenných kříţů. V letech 1421 – 1423 

náleţely k Jistebnici ještě další vsi, např. Hodkov, Nehonín, Ostrý, Olší. Jistebnice má za 

sebou bohatou husitskou tradici. Narodil se zde například Mistr Zikmund z Jistebnice, 

který byl horlivým stoupencem viklefovských myšlenek (Jan Viklef cca 1320 – 1384). 

V době husitských válek v 15. století odešlo mnoho občanů do nově zaloţeného města 

Tábor, jehoţ spoluzakladatelem byl husitský hejtman Petr Hromádka z Jistebnice. V lednu 

roku 1421 byl tento kněz zajat a upálen. Dalšími majiteli byli v letech 1549 – 1829 

Lobkowiczové.
5
 Od roku 1829 patřila Jistebnice rodu Nádherných. 

                                                           
5
 ČADILOVÁ, Olga a Alexandra TESAŘÍKOVÁ. Jistebnice: město husitského kancionálu. Praha: Maroli, 2012. 

ISBN 978-80-86453-34-7. 
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Na náměstí stojí původně gotický kostel sv. Michaela z doby Karla IV. Byl 

vystavěn na místě starší románské stavby. Dokonce byl tento kostel několikrát přestavěn a 

dnešní úprava lodi pochází z 18. století. Zásadní opravou prošel v roce 1931. Presbytář je 

sklenut dvěma poli kříţkové klenby, vnitřní zařízení je většinou barokní. Obrazy na oltáři 

namaloval Josef Hutary v roce 1860. Pod omítkou bychom našli gotické malby světců. 

V Jistebnici objevil roku 1872 pozdější praţský advokát JUDr. Leopold Katz na 

faře husitský kancionál z první poloviny 15. století, v němţ nalezl originál písně Kdoţ jste 

boţí bojovníci
6
. Originál Jistebnického kancionálu je uloţen v Národním muzeu v Praze. 

3.2.2 Jistebnice jako farnost 

Jistebnická farnost se zapsala do historie rokem 1872, kdy mladý gymnazista 

Leopold Katz nalezl na místní faře zpěvník z 15. století. Kancionál obsahoval řadu českých 

bohosluţebných textů a významný oddíl českých náboţenských písní. Farář Josef Schuller 

daroval kancionál Národnímu muzeu. Na jistebnické faře byl nalezen ještě jeden velmi 

významný latinský graduál, staré spisy a tištěné knihy. Soubor těchto nalezených 

písemností nebyl zatím probádán, a proto není známa podoba původní farní knihovny. 

Víme pouze, ţe část knih byla začleněna do knihovny Lobkowiczů. Z těchto útrţků se nám 

dostane několik málo zpráv o tom, jak mohl vypadat ţivot farníků. V době po bitvě na Bílé 

hoře v roce 1628 slouţil místní farář pod obojí, ale v roce 1656 přišel do Jistebnice katolík 

Šimon Ludvík Kalovický. Tento kněz se dostal do sporu s farníky, zakázal zpívání Chval 

Boţských písní českých. Není ovšem přesně jasné, zda se jednalo o písně z rukopisného 

kancionálu.  

V 19. století se většina obyvatel Jistebnice hlásila ke katolickému vyznání. I přes 

tuto statistiku v roce 1928 odešli místní děkan, kaplan i katecheta do československé 

církve. Velmi důleţitou osobou byla v této době Marie Brabcová, která převzala 

v Jistebnici výuku a získala si oblibu jak u farníků, ta i u církevních představitelů. Za první 

republiky se církev vymanila ze závislosti na svých patronátech, coţ nebylo pro 

jistebnickou farnost moc příznivé.  

                                                           
6 KYTKA, Josef. Milevsko a jeho kraj: Turistika, památky, historie. Reprint původního vydání z roku 1940. 

Milevsko: Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, 2003. 
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3.2.3 Varhanní hudba 

Asi nejstarší doloţené varhany byly pořízeny někdy koncem 17. století (údajně za 

prodanou zvonovou spěţ ze zvonu Dominkál rozbitého po vyhlášení patentů císaře Josefa 

II.)
7
. Nástroj zhotovil varhanář Pavel Rosol, který byl měšťanem na Novém městě 

Praţském. Varhany měly mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici. Tento nástroj se 

nedochoval. 

Nové varhany v kostele sv. Michaela v Jistebnici byly posvěceny roku 1901 o 

svátosti Boţího Těla. Starosta snil o nových varhanách velmi dlouho, a tak městská rada 

dostala na starost pořídit je. Peněz na nový nástroj však bylo málo, aţ paní baronka 

Vilemína Nádherná přispěla do sbírky velkou částí. Varhany stály 1. 330 zlatých.  

Roku 1894 učinil nabídku na nové 

varhany varhanář Václav Michael Mölzer 

z Tábora. Varhany měly být mechanické, rozsah 

manuálu C - f3, pedálová klaviatura C - c1 

chromaticky. Manuál měl disponovat těmito 

rejstříky: Principal 8´, Gamba 8´, Fleta 8´, 

Oktava 4´, Fugara 4´Violin 2´, Mixtura 2´. 

Pedálový zvuk zastupoval Subbass 16´, 

Violoncello 8´.  

V roce 1900  nabídku aktualizoval 

obecnímu zastupitelstvu Mölzerův spolupracov-

ník a nástupce varhanář Čeněk Skopek. 

Navštěvoval odbornou varhanářskou školu, pracoval v cizině a posléze se stal majitelem 

firmy svého tchána Václava Mölzera. Upozornil, ţe by udělal všechny píšťaly nové 

(Mölzer chtěl asi pro úsporu uţít část starých píšťal) a vypustil rejstřík Violin 2´, protoţe 

tato poloha je uţ obsaţena v Mixtuře. Místo ní by opatřil varhany rejstříkem Bordun 16´, 

aby měly mocný zvuk. Varhany měly mechanickou kuţelovou soustavu. Zvuk se tedy 

                                                           
7
 STEHLÍK, Země zamyšlená II, 1957, s. 262; B. PETR, Itinerarium Organale Bohemo Topographicum) 

1967 - 70, strojopis, s. 337, kopie uloţena v Národním muzeu - muzeum české hudby 

Obrázek 7 – Varhany v kostele sv. Michaela 
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přenášel od klávesy k píšťale poměrně sloţitým mechanickým systémem. Varhany mají 

jeden manuál a 9 rejstříků na 700 píšťal. Obsahují rejstříky Mixtura 2 2/3´, Principál 8´, 

Octava 4´, Gamba 8´, Fletna 8´, Bourdon 16´, Fugara 4 ´.
8
 V pedále Subbass 16´ a Cello 

8´. Jsou vybaveny oktávovou a pedálovou spojkou.  

  Roku 1911 je týţ stavitel čistil a ladil (coţ je nástroj, který je v kostele dodnes. Jen 

při rekvizici 1. světové války byly odebrány původní cínové píšťaly z prospektu a později 

nahrazeny zinkovými). Při příleţitosti 100. výročí posvěcení kostela prošly varhany větší 

opravou, kterou provedla firma Chorus z Vimperka. Celý nástroj byl vyčištěný, poškozené 

píšťaly vyměněné a byly provedeny drobné opravy v mechanice nástroje.
9
  

V. M. Mölzer dodal i malé flétnové varhany do místní ţidovské synagogy. 

3.3 Nadějkov 

3.3.1 Historie 

Nadějkov leţí na hranici Jihočeského a Středočeského kraje. Celé území obce se 

rozkládá v přírodním parku Jistebnická vrchotina. Bývala zde tvrz, na jejímţ místě stojí 

zámek. Podle dochovaných pramenů měla tvrz v renesanční podobě 19 vytápěných 

místností s příslušenstvím, z toho 9 komor, 2 sklepy, 2 kuchyně, 2 podzemní sklepy a síně. 

Hlavní budova byla zděná, proto poskytovala mnohem lepší pohodlí. U vjezdu stál domek 

pro zahradníka a ještě další sklep a kašna.
10

  

Z prvních drţitelů je znám Ahník z Nadějkova. Počátkem 16. století se Nadějkov 

dostal do rukou pánů Doudlebských z Doudleb. Byl to starý šlechtický rod, známý jiţ ve 

13. Století, který měl v erbu postavu rytíře s taseným mečem v modrém poli. Po roce 1570 

přestavěli Nadějkovskou tvrz a obklopili ji rybníky. Následujícím majitelem byl Mikuláš 

z Germersheimu a Harpershofu. Roku 1686 koupil panství Jan Franz, měšťan a radní 

Nového Města Praţského, který v letech 1695 – 1702 nechal přestavět kostel. V roce 1724 

                                                           
8
 Katastr varhan, Karton 614 

9
 B. PETR, Itinerarium Organale Bohemo Topographicum, strojopis 1967 - 70, s. 337 - 339; NA Praha, fond 

Zemský úřad 1914 - 16, Katastr varhan, Jistebnice 

10 TOUFAR, Pavel. Český meran: Tajemnou českou krajinou. Benešov: Start, 2001. ISBN 80-86231-19-4. 
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patřil Nadějkov Jiřímu Bořkovi Dohalskému, proto byl v kostele nad vítězným obloukem 

znak rodu Dohalských. Roku 1730 kupuje panství Václav Ignác hrabě Dejm ze Stříteţe. 

V roce 1736 zbudoval v kostele hrobku a o tři roky později nechal postavit farní budovu. 

Roku 1754 se stává majitelkou Apolonie Scherzerová, baronka z Kleinmühlu, která v roce 

1755 opatřila pro kostel oltář a kazatelnu, v roce 1758 varhany od prčických varhanářů 

otce a syna Friedricha Ferdinanda a Friedricha Joachima Semrádových. Roku 1761 koupil 

panství Antonín Ferdinand Feuerstein z Feuersteinberku, polní zbrojmistr ve výsluţbě. 

Jeho mramorová busta a erb jsou umístěny v kostele. Po jeho smrti panství zdědili jeho 

synovci. V roce 1843 koupil nadějkovské panství Karel hrabě z Mitrovic, pán na 

Kolodějích. Po něm je zdědila jeho dcera, hraběnka Karolina Vratislavová – Kokořová. 

Opravila zámek a nechala upravit zámecký park. Zemřela v roce 1917 a je pochována 

v hrobce na místním hřbitově. Zámek odkázala akademickému malíři Karlu Beckovi, který 

je autorem několika obrazů v místním kostele. Roku 1936 zakoupila zámek s velkostatkem 

rodina Segerova, které byl majetek po roce 1948 zestátněn a po roce 1990 navrácen. Od 

úmyslu vybudovat v Nadějkově penzion Segerovi po čase upustili a zámek, park i ostatní 

pozemky prodali. Zámek patří společnosti Galileo Veritas, pozemky (včetně parku) 

MUDr. Horákové. 

V roce 1952 byla provedena generální oprava zámku a začal slouţit především 

potřebám školy. Do soukromého vlastnictví byl vrácen po roce 1989. Nadějkovský zámek 

se stal inspirací pro Aloise Jiráska. Část děje románu F. L. Věk se odehrává přímo zde na 

zámku, ovšem v románu je nazván Mladějovem. Vnitřní prostory prošly značnými 

úpravami. Jednopatrový trojkřídlý zámek je krytý mansardovou střechou, z které vystupuje 

věţička s fungujícími hodinami. Vnitřní prostor zámku tvoří rozsáhlé sály, schodiště, 

štuková zrcadla a zachovalý mramorový krb. Původní dveře k místnostem se podařilo 

zachovat. Zámek najdeme v rozlehlém parku, kde se rozkládá velký Mlýnský rybník. 

S tímto rybníkem je spojována tragická historka. Kdysi při velkém dešti se rybník rychle 

zaplnil vodou a mlynář poslal sluţku, aby vytáhla stavidla. Nešťastnice však byla strţena 

prudkým proudem, který jí podrazil nohy, stáhl na skalnatý splav a utopil.
11

 

                                                           
11 TOUFAR, Pavel. Český meran: Tajemnou českou krajinou. Benešov: Start, 2001. ISBN 80-86231-19-4. 
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Chrám Nejsvětější trojice pochází z roku 1670. Byl vystavěn na místě původního 

kostelíka. Na jeho hlavním oltáři je obraz Nejsvětější trojice malovaný v Římě malířem 

Kandlerem. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a Panně Marii. 

Ke kostelu patří fara, která byla útočištěm oblíbeného spisovatele Prokopa Chocholouška. 

Jeho pobyt zde připomíná pamětní deska u vchodu fary. 

3.3.2 Farnost 

V nadějkovské farní kronice jsou události zaznamenány aţ od roku 1780, převáţně 

německy. První záznamy psané česky najdeme u faráře Čechoslava Fikara V roce 1848. 

Léta Páně 1855 

„Nebylo tak brzo zpustlého Chrámu Páně k nalezení jako náš farní kostel. Oltáře a 

kazatelna celé očmoudělé, zdi od vlhkosti celé takřka mechem potaţené. Oprava byla 

nevyhnutelně potřebná, zvláště proto, ţe náš překrásný obraz Nejsvětější Trojice jiţ 

počínal od vlhkosti porušení bráti. Však Bůh pomohl sám, kde se toho člověk nejméně 

nadál. V Milevsku umřela totiţ ovdovělá kupcová a měšťanka z Prahy. Jsouc z nadějkova, 

rozená, vyţádala sobě v závěti, ţe u svých přátel na nadějkovském svatém poli poloţená 

býti chce. By ještě větších zásluh pro věčnost sobě získala, odkázala krom 150 zl. na mše 

svaté téţ 100 zl. na opravu Chrámu Páně nadějkovského. Jméno této vzláštní 

dobroditelkyně je Kateřina Hájek. V tom samém roce rozstonal se téţ nebezpečně šenkýř 

nadějkovský František Macháček a poněvadţ svoboden byl, odkázal téţ na moji přímluvu 

na okrášlení chrámu 100 zl. Tak jsme tedy s Boţí pomocí měli 200 zl. od zemřelých 

dobrodinců.  

 Ihned se odebíraly sochy a okrasy z Chrámu Páně a vezly se na saních, neboť to 

bylo v měsíci únoru, do Sedlce k pozlacovači Vácslavu Šourkovi. Mezitím byla udělána 

sbírka u osadníků na nové pozlacení rámu obrazu, na vylámání okének ve zdích kostela ku 

odstranění vlhkosti a vybílení celého Chrámu. Sbírka dopadla dobře, neboť se sešlo 75 zl.  

Zedníci hned počali pracovati a po deseti dnech byli hotovi. Začátkem května byly jiţ 

přiváţeny okrášlené věci ze Sedlce. Po Svatém Jánu přišel pozlacovač Šourek s dvěma 

pomocníky do Nadějkova, kde se tři neděle zdrţel, neţli vše do pořádku uvedl.  

 S jakou dychtivostí jsem čekal, by náš Chrám Páně do času kostelní slavnosti 

uspořádán. Dne 2.června na den Nejsvětější Trojice vysvětil velebný pan Antonín Buryán, 
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Obrázek 8 – Varhany v Nadějkově 

farář prčický, tuto svatyni Páně, při kteréţto slavnosti se velký dav lidu z celého okolí 

sešel. Zaplať Pán Bůh všem dobrodincům.“ do kroniky zapsal Antonín Čechoslav Fikar  
12

 

3.3.3 Hudba na kůru 

Varhany postavil roku 1779 sedlecký varhanář Fridrich Ferdinand Semrád za 

podílu syna Fridricha Jáchyma jako šestirejstříkový jednomanuálový nástroj, se 

dvěma pedálovými rejstříky v klasické mechanické soustavě se zásuvkovými vzdušnicemi 

za 273 zlatých. Vestavěn byl do jednotné rokokové skříně s dvouvěţovým prospektem se 

třemi niţšími travé ukončenými zvlněnou 

římsou mezi vyššími postranními píšťalovými 

věţemi na trojúhelníkovém půdorysu. Hrací stůl 

byl a dodnes je ze zadní strany postamentu. 

Za zády varhaníka je stroj pedálu obehnaný 

ohrádkou s původním bohatým profilováním. 

Opravovány byly jiţ jeho synem Jáchymem.  

V roce 1839 byl nástroj varhanářem 

Janem Kardou přeladěn o ¼ tónu výše. V roce 

1894 táborský varhanář Josef Novák osadil 

nový rejstřík Flauta místo Copuly (asi z téţe 

doby pocházejí nové klaviatury) a v roce 1904 

týţ varhanář osadil Gambu na místo Salicionalu 

(rovněţ jiţ nepůvodního, na místě patrně 

Quinty 1 1/3´). Dle Katastru varhan měl v období 1. světové války následující 

dispozici manuálu: Copula, Gamba 8´, Principal 4´ (ušetřen válečné rekvizice), Flauta, 

Octava 2´, Mixtura. V pedálu byl uveden pouze Subbass 16´. Kolem roku 1992 – 1993 se 

téměř nefunkční nástroj pokusil bez předchozí konzultace opravit Richard Stehlík 

z Rohatce u Hodonína, ale pro silné napadení červotočem, nedostatečné zkušenosti a 

omezené finanční moţnosti, práce dopadly neuspokojivě. Pro nedostatek finančních 

prostředků nakonec došlo jen k rekonstrukci rejstříku Copula 8´. 
13

 

 

                                                           
12

 Kronika Nadějkova 
13

 Katastr varhan, karton 615 
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3.3.4 Varhanářský rod – Semrádové 

Jednou z významných varhanářských dílen pozdního baroka je dílna Semrádů, 

působící ve dvou generacích v Sedlci u Prčic aţ do počátku 19. století. Její zakladatel 

Friedrich Ferdinand Semrád (1704 – 1784) se vyučil u málo známého, ale svou dobou 

významného, varhanáře Jana Antonína Krásného usazeného na Starém městě Praţském. 

Činnost dílny pokrýval převáţně území jiţních a středních Čech, ojediněle však zasáhla aţ 

do Čech severních či na pomezí Čech a Moravy. 

Semrádovská dílna byla velmi plodná a výčet jejích nástrojů se dle doloţitelných 

údajů blíţí ke stovce, do dnešních dnů se však z nich v různém stavu dochování zachovala 

jen menší část. Větší nástroj z raného období působnosti představují zejména dodnes 

dochované varhany kostela Nanebevzetí P. Marie a Karla Velikého v Praze na Karlově 

z let 1733 – 34. Nezanedbatelnou část nástrojů postavil Semrád pro kostely pod správou 

premonstrátského řádu, např. pro některé kostely spadající pod konvent Schlägl (Drkolná), 

dnes jiţ za hranicí ČR a posléze i pro klášterní kostel v Milevsku a některé další kostely 

v jeho okolí či pro klášterní kostel sv. Petra a Pavla v Nové Říši. Velmi činný byl od 

poloviny také pro patronátní kostely a kaple na panství jihočeských Schwarzenberků. 

Těţiště zakázek aţ na výjimky přestavují ovšem menší jednomanuálové nástroje a 

pozitivy. Větší dvoumanuálové nástroje postavil většinou jen pro klášterní či městské 

kostely (Milevsko, Miličín, Prachatice, Týn nad Vltavou, Nová Říše). Největším 

dochovalým nástrojem jsou varhany v Nové Říši, převyšující počet 20 znějících rejstříků. 

Semrádovské nástroje jsou poměrně dobře rozeznatelné, pomineme-li 

charakteristické znaky varhanních prospektů, podle charakteristického bohatého zdobení 

prospektových píšťal ornamentálními kříţi a dalšími ornamenty sloţenými 

z vytlačovaných bradavek na prospektových píšťalách. Někdy k nim přistupují další 

vytlačované detaily, jako například reliéfní erby či vytlačované ozdobné linie a mříţky po 

obvodu píšťal (např. u nástroje v Prčicích). Tímto stylem výzdoby se nástroje 

Semrádovské dílny vymykají z ostatní varhanářské produkce 2. pol. 18. stol. v Čechách, 

kdy zdobení prospektových píšťal jiţ ustupovalo a omezovalo se na nenápadné ornamenty 

nad a pod labiem. Charakteristická jsou také čela celotónových kláves vyřezávaná do tvaru 

„vlaštovčích ocasů“, která sice nejsou tak neobvyklá, ale rovněţ dokazují péči o výtvarnou 

výzdobu nástrojů, navazující na tradici převzatou od mistra J. A. Krásného. Zvukovou 
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výstavbu charakterizuje tendence výstavby principálového sboru po samostatné nejvyšší 

alikvoty 1 1/3´a často i 1´polohy, mixtura zpravidla i v nejmenších nástrojích obsahovala 

terciovou řadu. Z početné semrádovské produkce se v nejpůvodnějším stavu dochovaly 

dva jihočeské pozitivy. Nejstarší z roku 1750 je dochován v zámecké kapli v Českém 

Krumlově a od ostatních nástrojů se liší zastoupením lomené spodní oktávy obohacující 

obvyklou krátkou spodní oktávu o půltóny Fis, Gis, ale i ovládáním rejstříků kovovými 

páčkami, které jdou propojit háčky a tak jedním tahem je moţno ke sboru dvou krytých 

dřevěných rejstříků připojit 2 či 3 rejstříky principálového sboru a dosáhnout tak kontrastní 

změny v registraci. Další, o něco mladší pozitiv se šesti znějícími rejstříky nalezneme 

v Dobronicích, kam byl po r. 1864 přemístěn z Milevska. V zavedené dílenské praxi 

pokračoval i Fridrich Jáchym Semrád, syn Fridricha Ferdinanda, aţ do své smrti roku 

1816, jak dokládají malé varhany zámecké kaple v Kolodějích nad Luţnicí z počátku 

19. století. 

Většinu dalších semrádovských nástrojů nacházejících se v jiţních Čechách, 

poznamenaly od 2. pol. 19. století v souvislosti s proměnou představ o charakteru 

varhanního zvuku zásahy do původních rejstříkových dispozic, výměny klaviatur, a 

v souvislosti se zaváděním rovnoměrně temperovaného ladění i odstraňování terciových 

řad z Mixtur. Většinou se tak dělo na niţší řemeslné úrovni a v neprospěch původního 

zvukového charakteru. To je také případ varhan v Nadějkově.     

3.4 Chyšky 

3.4.1 Historie 

Obec Chyšky, dříve nazývaná Malá Chýška, je nejvýše poloţenou vesnicí na 

okrese, 673 metrů nad mořem. Ke vsi náleţí 19 přilehlých osad. Obec se nachází přímo 

v oblasti přírodního parku Jistebnické vrchotiny. 

O době zaloţení této osady nebyly nalezeny ţádné zprávy. Podle pověsti se zde 

rýţovalo zlato. Nejstarší část Chyšek tvoří kostel a fara. Zakladateli chrámu byli 

Roţmberkové, kterým náleţelo i podací právo kostela. V roce 1390 byl pánem v Chyškách 

Jindřich z Roţmberka. V době husitských válek byl kostel vypálen od vojsk, která táhla na 

milevský klášter. Z kostela zbyl jen dnešní presbytář. Kolem roku 1480 koupili panství 

v Chyškách Doudlebští z Doudleb. Jejich znakem byl obrněný rytíř s taseným mečem. 
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Jindřich Doudlebský obnovil kostel (roku 1610 vystavěl při kostele kapli sv. Trojice), faru 

a špitál pro chudé. Zemřel v roce 1614 a byl pochován právě v kapli svaté Trojice, která 

dnes slouţí jako sakristie. Před svou smrtí vše odkázal městu Písku. Avšak Písek, po bitvě 

na Bílé hoře, o Malou Chýšku přišel. Ves připadla ke královskému majetku. Tehdy byla 

v Chyškách kamenná tvrz, ke které patřilo 24 strychů polí, 60 krav
14

 a ves s poddanými. 

Roku 1651 císař Ferdinand Chýšku prodal Jaroslavu z Kolovrat. Začátkem 18. století se 

Chyšky dostaly do majetku hrabat Kinských z Vchynic, později Malovců z Malovic.  

Roku 1843 se Malá Chýška dostala směnou majetku do rukou Karla Lamprechta. 

Tehdy měl chyšecký velkostatek 342 jiter půdy a 92 jiter lesa. Dalšími majiteli Malé 

Chýšky byli Emanuel Volavka z Vinohrad, František Síbrt, Jan Síbrt. V roce 1933 byly 

pozemky reformou rozparcelovány mezi drobný lid. 

Starý, původně románský kostel sv. Prokopa, byl pozdějšími obnovami a 

přestavbami značně pozměněn. Zbytek kostela tvoří presbytář, který je románský ve tvaru 

apsidy. Uprostřed najdeme románské okno, které je však z kostela zazděné a je znatelné 

jen z kaple svaté Trojice. Oltáře původního kostela se nedochovaly. Všechny byly 

nahrazeny novými, které opravila firma Břetislava Kafky z Červeného Kostelce. Na 

hlavním oltáři je dřevěná socha svatého Prokopa, který je patronem havířů. Proto se 

domníváme, ţe se zde dolovalo zlato. Pravý postranní oltář je zasvěcen Neposkvrněnému 

početí Panny Marie, uprostřed nalezneme sochu Panny Marie Lurdské, po pravé straně 

blahoslavené Aneţky české, po levé straně svaté Ludmily. Nahoře v oválovém rámu je 

obraz svatého Vojtěcha. Levý postranní oltář je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému, 

vpravo svatého Metoděje, vlevo svatého Cyrila. Nahoře je obraz svatého Václava. Barokní 

kazatelna pochází z roku 1778.
15

 

Chyšky byly roku 1934 postiţeny rozsáhlým poţárem, který zničil 8 hospodářských 

stavení. O zaloţení školy také nemáme přesné informace. Dočteme se o svobodném pánu 

Adamu Skronském, který ve své poslední vůli zaloţil nadaci, z jejíţ úroků měly být 

chyšecké děti vyučovány a denně měly obohacovat mši. Budova školy byla ve velmi 

                                                           
14

 Kronika obce Chyšky 

15 KYTKA, Josef. Milevsko a jeho kraj: Turistika, památky, historie. Reprint původního vydání z roku 1940. 

Milevsko: Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, 2003. 
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špatném stavu. V roce 1843 byla započata stavba nové školní budovy pro 258 dětí. Škola 

byla aţ do roku 1847 jednotřídní, po tomto roce dvoutřídní. Po první světové válce byla 

v Chyškách zřízena měšťanská škola. V roce 1940 bylo v obecní škole pět tříd a 

v měšťanské tři třídy.   

3.4.2 Farnost 

Nejstarší část vesnice Chyšky (do roku 1923 Malá Chyška u Milevska) tvoří kostel 

a fara. V soupisu církevních památek historika Balbína je uveden dle zakládací listiny na 

děkanátu Vltavském v roce 1350. Bylo to tedy v době panování Karla IV. Zakladatelé 

chrámu byli páni z Roţmberka, kteří ustanovili podle zápisu z roku 1363 po smrti faráře 

Tyčky kněze Otu, syna Matěje z Vltavotýna. Roku 1369 byl za faráře dosazen do Chyšek 

klerika Tomáše z Klatov za faráře, který byl 17. srpna toho roku potvrzen. V mezičase byl 

ještě zaznamenán kněz Florián z Hostouně, kterého jmenoval Petr a Jošt z Roţmberka. 

Později tento kněz odstoupil. V této době prvních dokladů se jedná jiţ o farní kostel, který 

se připomíná roku 1350 a 1384. V roce 1390 byl pánem v Malé Chyšce Jindřich 

z Roţmberka. Kostel musel být z větší části zděný, protoţe po poţáru od husitských vojsk 

v roce1420 zůstal presbytář zachován. Byl zasvěcen sv. Prokopu, patronu horníků, kdyţ se 

v blízkosti vesnice pravděpodobně pokusně dolovalo zlato. 

Dne 23. 4. 1420 byl kostel sv. Prokopa v Malé Chyšce při postupu Ţiţkových vojsk 

z Mladé Voţice směrem na Milevsko zapálen, mobiliář zničen a farář vyhnán. 

Pravděpodobně zde tehdy duchovní správu vedli kněţí z premonstrátského kláštera 

z Milevska. 

Chyšecko se v pobělohorské době nacházelo ve sféře vlivu katolického panství 

Roţmberků, podobně jako sousední oblast Milevska, kterou císař Zikmund roku 1437 po 

husitských bouřích Roţmberkům přenechal, protoţe utrpěli značné škody. Milevsko ale 

roku 1473 přešlo do rukou Švamberků, kteří podporovali kněze podobojí. Malou Chyšku 

roku 1593 koupil rytířský rod Doudlebských z Doudleb (ve znaku měli oděnce se vzadu 

taseným mečem). 

Míru duchovního rozvratu po třicetileté válce přímo v Chýšce vykazuje listina 

správce statku Jaroslava Kristiána Payra za majitele Jaroslava Julia Libštejnského 

z Kolovrat z r. 1651:  
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„Item jest na tomto statečku ve vsi Chyškách kostel zaloţení sv. Prokopa a fara, ale 

ţádnej z poddaných nepamatuje, aby kdy tu farář chován býval, neboť desátky se nedávají 

ţádný. Krávy zádušní sou k němu 37, s těch se ročně platí po 20 gr. důchody jiný nejsou. 

Kdy se farář sjedná, který sluţby boţí při témţ chrámě páně vykonává, z důchodu 

zádušního se mu platí. Peněz na hotově při témţ záduší ţádných se vynachází. Na dluzích 

platu zadrţelých z krav kostelních se vynachází 106 ßß 11gr. 5 d. 

Učitel mládeţe, který také lidům v kostele čte, se chová jménem Václav František, 

je katolický, v 30 letech starej, nejni poddaný. Dorota, manţelka jeho, má 45 let je 

katolička. Petr, syn její má 18 let, téţ katolický.  

A ţe tomu tak a nejináče jest, téţ ţe jsem se v tom věrně a upřímně zachoval, na 

potvrzení toho toto poznamenání podpisem vlastní rukou jména mého a přitištěním sekrytu 

mého sem utvrdil, jehoţ jest datum 27. dne měsíce dubna léta 1651. 

L. S. Jaroslav Christian Payr m. p.“
16

 

Farní matrika začíná rokem 1673. Od toho roku zde vykonával sluţbu farář 

z Jistebnice. Od r. 1678 – 81 zde měli pastorační správu kněţí z Milevska, kdy v tomto 

období byl obnoven kostel, který byl téměř dvě století v nedobrém stavu jako následek 

husitského ničení. Od té doby opět farář z Jistebnice aţ do roku 1686. Další tři roky opět 

premonstráti z Milevska. Od r. 1689 byla jiţ chyšecká farnost samostatná. Do r. 1697 

vykonával Chyšecký farář kaţdou třetí neděli bohosluţbu v Nadějkově. Tam byla r. 1715 

zřízena samostatná fara a tamější farář převzal naopak duchovní správu v Chyšce. Tento 

stav trval do r. 1733. Toho roku byl v Malé Chyšce ustanoven první řádný farář Vojtěch 

Vodička, který zde působil 51 roků tedy do roku 1784.  

Kolem roku 1771 vypukla i na Chyšecku epidemie moru. Lidé padali na polích při 

robotě, na pastvě, 6 aţ 7 lidí bylo denně zaopatřováno. I farář měl bídu, protoţe mu nikdo 

neplatil. Roku 1772 došlo ke zrušení mnoha svátků. R. 1781 byl v Chyšce fundační kněz 

Adalbert Berný do r. 1806, kde zemřel ve věku 80 let. Druhým fundatistou „byl P. Šimon 

Římovský, který posledních deset let leţel nemocen a zemřel r. 1795 ve stáří 77 let.  
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3.4.3 Varhany a hudba na kůru 

V kostele svatého Prokopa byl původně dvoumanuálový nástroj sestavený pouţitím 

trojích starších varhan v roce 1879 varhanářem Michaelem Václavem Mölzerem z Tábora. 

Nástroj disponoval 4 rejstříky v pozitivu v zábradlí (dnes se zachovala nefunkční prázdná 

skříň) a dalšími 11 – 12 rejstříky. Před 1. světovou válkou byl nástroj z kostela odstraněn 

pro nedostatek v zásobování vzduchu. Po válce byly do původní skříně varhan vestavěny 

nové jednomanuálové varhany se sedmi rejstříky pro manuál a dvěma pro pedál. Této 

přestavby se ujala firma Čeňka Skopka z Tábora.  

 

Obrázek 9 – Varhany v kostele sv. Prokopa 

Nyní byl zhotoven návrh nových varhan. Autorem je italský varhanář Giovanni 

Pradella. Nové varhany by měly disponovat 14 rejstříky se vzájemnou zaměnitelností ve 

dvou manuálech. Celý návrh vychází ze zvukového ideálu barokních varhan, které se staví 

v severním Německu. 
17

Pokud se stavba nového nástroje uskuteční, bude tento projekt 

provázet rozsáhlá rekonstrukce celého kůru. Vzhledem k tomu, ţe kostel sv. Prokopa má 

omezené prostorové a ekonomické moţnosti, navrhl G. Pradella nástroj vybavený rejstříky, 

které mohou znít na jednom či druhém manuálu. Tento jedinečný mechanický systém 
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 Giovanni Pradella: Projekt na nové varhany do kostela v obci Chyšky 
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umoţňuje přiřazení části rejstříků jednomu ze dvou manuálů tak, jak si je navolí varhaník. 

Tento systém byl zatím pouţit při stavbě nových varhan pro benediktinské opatství ve 

Viboldone v Miláně. 

 

Obrázek 10 – Návrh nového nástroje v Chyškách 

3.5 Sepekov 

3.5.1 Historie 

Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno 

jiţ v době bronzové a ţelezné. Svědčí o tom mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na 

sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Sepekov patříval Vítkovcům. V roce 1194 

dostal Sepekov syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. Poté 

získal Sepekov praţský biskup Tobiáš, jemuţ ves náleţela do roku 1290. Jeho nástupce Jan 

IV. Obhájil Sepekov soudem proti Hynkovi u Lichtenburgu. Dalším drţitelem se stal pan 

Jindřich z Roţmberka a Sepekov tedy náleţel Roţmberkům. Roku 1484 prodal Vok 

z Roţmberka Sepekov panu Zdeslavovi ze Švamberka, poté patřil k Bechyňskému panství 

a kdyţ byl roku 1569 Sepekov prodán Petru Vokovi, zůstal Sepekov při Milevsku. Spolu 

s Milevskem přešel majetek od Švamberků na pány z Hodějova a po konfiskaci majetku 
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Obrázek 11 – Poutní chrám Panny 

Marie 

Hodějovských po bitvě na Bílé Hoře 23. 1. 1623 přešel darem k panství kláštera 

premonstrátského na Strahově. 

Původním sepekovským kostelem byl chrám svatého Mikuláše, který byl vystavěn 

kolem roku 1321 praţským biskupem Janem IV. v gotickém slohu. Světící biskup 

Přibyslav udělil věřícím odpustky. Stalo se tak při svěcení nově postaveného kostela. Do 

roku 1384 patřil sepekovský kostel do bechyňského děkanství. V 16. a 17. století patřil 

Sepekov Hodějovským a katoličtí kněţí byli nahrazeni evangelickými. Katoličtí kněţí 

tehdy konali své poboţnosti v kapličce zasvěcené Panně Marii, která stála nedaleko kostela 

svatého Mikuláše. Tato kaplička byla podle pověsti postavena prvním milevským opatem 

Jarlochem. V kapličce byla umístěna socha Panny Marie a obraz Bohorodičky, k níţ prý 

v předhusitských dobách putovaly davy věřících ze širého okolí. Kaplička však nestačila 

pojmout všechny věřící a proto byla v 16. století rozšířena a opatřena dřevěným oltářem, 

na němţ byl umístěn právě obraz Bohorodičky. Kdyţ se milevské panství dostalo do rukou 

Švamberků, měli i oni kapličku v úctě. Avšak jejich nástupci páni Hodějovští kapličku 

poškodili a mnoho let nebyla pouţívána. Aţ v roce 1654 provedl milevský administrátor 

Mikuláš Plutzer opravu kapličky a na nový dřevěný oltář znovu umístil obraz Panny Marie 

s děťátkem. Po bitvě na Bílé hoře se mohly v kostele opět slouţit katolické mše.  

V roce 1733 byl na místě kapličky Panny Marie vystavěn chrám Panny Marie a 

Sepekov měl dva kostely. Za vlády Josefa II. byl kostel svatého Mikuláše zavřen jako 

zbytečný a posléze prodán ve veřejné draţbě i s věţí a hřbitovem. Obraz svatého Mikuláše 

byl po důkladné opravě sepekovským malířem Josefem Samkem zavěšen nedaleko 

kazatelny v chrámu Panny Marie a visí tam dodnes.  

Hlavním sepekovským kostelem je farní 

a poutní chrám Panny Marie. Základní kámen k jeho 

stavbě byl poloţen roku 1730. Vznikl z původní 

kapličky, která nemohla pojmout návaly věřících, které 

celý rok proudily do Sepekova pro mnoţství 

zázračných uzdravení. Stavba kostela byla dokončena 

během tří let a chrám byl 27. září 1733 vysvěcen 

praţským biskupem Janem Rudolfem ze Šporku. Brzy 

byla postavena i budova fary, nástupce opata Gabriel 
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Kašpar začal v roce 1760 budovat postranní ambity, ale jejich stavbu dokončil aţ opat 

František Daller v roce 1767. Vzhled chrámu nám můţe připomínat chrám na Svaté Hoře u 

Příbrami a také se mu někdy říká jihočeská Svatá Hora. Hlavní zlacený oltář uprostřed 

presbytáře je barokní, za sklem je umístěn zázračný obraz Panny Marie. Madona stojí na 

srpu měsíce ve zlatém rouchu a modrém plášti, na pravé ruce drţí Jeţíška a dva andělé drţí 

korunu nad hlavou Madony. V chrámu nalezneme ještě dva postranní oltáře, nalevo svaté 

Anny a napravo svatých čtrnácti pomocníků. Varhany na kůru postavil roku 1799 varhanář 

Bedřich Semrád ze Sedlce. Kostelní lavice věnoval Sepekovu husarský plukovník Emrich 

Déţ, kdyţ byl zázračně zachráněn v bitvě u Staňkova roku 1744. Lavice jsou dubové, 

vyřezané a zdobené erbem. Postranní ambity jsou zdobeny řadou obrazů a kříţovou cestou, 

kterou dal zřídit občan Jakub Kubata ze Zbudova u Hluboké.  

Škola v Sepekově byla zřízena v roce 1984. Prvními učiteli byli Jindřich Karel 

Levhartický a jeho manţelka Kateřina Lidmila a Jan Pavel František Svoboda Nymburský. 

Tito učitelé však museli vyučovat v soukromých místnostech. Vše se změnilo v roce 1788, 

kdy byla strahovským panstvím postavena blíţe fary budova staré školy. Jedním z dalších 

učitelů byl sepekovský rodák Mikuláš Kolář, který začal psát pamětní knihu s názvem 

Rozličné pamětihodné věci, sepsané od jednoho takových věcí milovníka.
18

 Tento rukopis 

najdeme ve farním archivu. Mikuláš Kolář byl prvním úředně potvrzeným kantorem 

Nového učení v Sepekově. Budova nové školy byla postavena v letech 1891 – 1892.  

Velmi důleţitým místem v Sepekově je nedaleká kaplička s obrazem Panny Marie 

Sepekovské. Říká se zde na pokloništi. K tomuto místu se vztahuje pověst: kdesi v Uhrách 

se narodil slepý hoch. Jeho rodiče byli bezradní, putovali od jednoho poutního místa 

k druhému a prosili o uzdravení svého syna. Jednou, kdyţ usnuli, zjevil se jim obraz 

Sepekovské Panny Marie. I přes velmi dalekou a dlouhou cestu se vydali se synem do 

Čech na toto poutní místo. Kdyţ dorazili k Sepekovu, zastavili v lesíku, aby si odpočinuli. 

Malý hoch prý pohleděl do dáli a zvolal:“ Jiţ vidím ten kostelíček!“
19

 Chlapci se jako 

zázrakem vrátil zrak. Jako poděkování za chlapcovo uzdravení se všichni odebrali do 

                                                           
18 KYTKA, Josef. Milevsko a jeho kraj: Turistika, památky, historie. Reprint původního vydání z roku 1940. 

Milevsko: Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, 2003. 

19
 KYTKA, Josef. Milevsko a jeho kraj: Turistika, památky, historie. Reprint původního vydání z roku 1940. 

Milevsko: Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, 2003. 
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kostela, aby poděkovali Bohu za zázrak. Na připomenutí této události byl zde postaven 

nejprve kříţ a později malá kaplička.  

Původní hřbitov, který býval u kostela svatého Mikuláše, byl po zrušení kostela 

také zrušen. Nový hřbitov byl vysvěcen biskupským vikářem a táborským děkanem Janem 

Šuldesem. K Sepekovu patří 4 mlýny a několik rybníků (nad rybníkem Tovaryšem bylo 

nalezeno staré pohřebiště).  

3.5.2 Farnost – Mariánský kult 

 

Obrázek 12 – Panna Maria Sepekovská 

Mariánská úcta má v této oblasti dlouholetou tradici. Milevský klášterní chrám má 

od svého počátku mariánské zasvěcení a i samotný premonstrátský řád patřil mezi 

propagátory mariánského kultu jiţ ve středověku. Jinak tomu nebylo ani v Sepekově. 

Svědčí o tom dva mariánské oltáře, které vznikly v pozdně gotickém období a mariánský 

obraz, který je v kostele uchován (zbytek oltáře je ponechán v depozitu Královské kanonie 

premonstrátů na Strahově v Praze).  
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„I ukázalo se znamení veliké na nebi: ţena sluncem oděná, pod jejímiţ nohama byl 

měsíc, a na její hlavě byla koróna z dvanácti hvězd.“
20

  

Obraz Panny Marie Sepekovské je zázračným obrazem. Skrze tento obraz 

uskutečňuje Panna Marie prosby věřících – zázraky. Obraz je také tzv. devoční. Znamená 

to, ţe je určen výhradně sluţbě Bohu. To, ţe je Panna Maria Sepekovská liturgicky 

uctívána, nám dokazují doloţené zázraky. Proto se k tomuto obrazu konají oficiální poutě. 

Obraz byl instalován na vedlejším místě kostela, na bočním oltáři nebo v kapli. Po uplynutí 

určité lhůty můţe být obraz prohlášen za milostný. K tomu je poté ustanovena komise, 

která přezkoumá četnost zázraků a uzná jejich platnost. Zázračný obraz je tedy potom 

dekretem od Svatého stolce prohlášen za milostný. Významná místa vedou pro tyto účely 

tzv. knihy zázraků. 
21

 Milostný obraz Panny Marie Sepekovské byl po tomto prohlášení 

slavnostně přenesen z původního místa byl instalován na hlavní oltář v chrámu.  

Panna Maria Sepekovská připomíná postavou a vyobrazením Pannu Marii 

Assumpty. Její obraz je nejvíce zobrazován ve zlaté aureole, ve světelné prstencové 

koróně, která obklopuje její tělo. Pod nohama má srpek měsíce, často s tváří ďábla nebo 

hada, coţ má připomínat, ţe Panna Maria vítězí nad temnotami dědičného hříchu svým 

panenstvím. Dále je vyobrazena s korunou z dvanácti hvězd a atributem křídel. Panna 

Maria Sepekovská drţí v rukou malého Jeţíška a anděly je vynášena do nebes. Obraze 

Sepekovské Panny Marie byl v minulosti, v roce 1867, restaurován F. Bezecným. Ovšem, 

byl poničen velmi necitelným zásahem. Restaurátor upravil obličej Panny Marie, nohy 

malého Jeţíška a nejvíce bylo zasaţeno pozadí obrazu. Celá obraz řadíme do skupiny 

zajímavých maleb, které vznikaly kolem roku 1500. Obraz Panny Marie čeká na další 

restaurátorský zásah, který malbu vrátí do své původní podoby a krásy.  

Dalším velkým specifikem, kterým kostel v Sepekově disponuje, jsou andělské 

kůry. Jejich unikátnost spočívá v tom, ţe se zde setkáme se všemi typy zobrazení andělů, 

jak je vnímala společnost 17. století. Nejvyšším postaveným kůrem jsou serafové, kteří 

obklopují Boţí trůn a pějí hebrejsky hymny Svatý Svatý Svatý. Dalšími anděly jsou 

cherubové, kteří jsou zmiňováni ve Starém zákoně. Jsou červeně zabarvení a střeţí 

                                                           
20

 Zj 12,1 

21
 BŘICHÁČEK, Pavel a Monika POLÁKOVÁ. Sepekov: Mariánské poutní místo. Písek: IRES, 2006. ISBN 

80-86566-38-2. 
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plamenným mečem strom ţivota. Jsou nejblíţe Bohu, kterému slouţí jako poslové a 

symbolizují čtyři větry a čtyři části nebes. Tímto způsobem symbolizují tajemství Boţí 

Trojice. Trůnové mají podobu velkých kol nebo bytostí s mnoha očima. Další skupinou 

andělů jsou panstva, která dohlíţí na to, zda andělské kůry plní své povinnosti. Kníţectva 

potom ochraňují velká města a národy. Jsou zobrazeny v krásném oděvu a obuvi, s lilií 

v ruce. Archandělé slouţí jako praví zvěstovatelé a poslové. 

 

Obrázek 13 – Andělské kůry 

3.5.3 Hudba 

Varhany v kostele Jména Panny Marie postavil v roce 1799 Bedřich Semrád. 

Nástroj disponuje jedním manuálem, mechanická trakturou a zásuvkovou vzdušnicí. I kdyţ 

nástroj pochází z dílny věhlasného varhanáře, praktické pouţití jiţ tak dobré není. Na 

varhany je zapotřebí hrát velmi pevným úhozem a dá se říci aţ silou. Klávesy na klaviatuře 

se nevrací příliš rychle a nejdou rychle ovládat. Proto je nutné, aby se varhaník před svým 

výkonem velmi dobře s nástrojem seznámil a zvykl si na jiný úhoz.  

Hudba v tomto poutním kostele vychází z historie chrámu a dlouholeté tradice. 

Velký mariánský kult, který toto místo od počátku provází, je symbolem daného repertoáru 

v kostele. Hlavní úlohu v sepekovském kostele má místní Mariánský sbor. Jak jiţ napovídá 

název sboru, repertoárem se orientuje na původní mariánské zpěvy. Ve farnosti se najdou i 

jedinci, kterým přijde výběr a potom i samotné podání písní úsměvné. Ale v této farnosti 

neexistuje jiný hudebník či uskupení, který by v této tradici zpěvů pokračoval. 
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4 Význačné památky, hudební dědictví 

Moţná je vše jen souhra náhod, ale tento kraj se můţe pochlubit svou historií a to 

hlavně hudební památkou. Následující kapitola prakticky nahlédne do dochovaných 

hudebních materiálů, které byly zkomponovány nebo sepsány v milevských farnostech 

Jistebnici, Sepekově a Milevsku.  

4.1 Lidová mše pastýřská 

V roce 1940 sloţil pro Milevsko tuto Lidovou mši pastýřskou Václav Kudláček, 

který byl ředitelem kůru a měšťanské školy v Milevsku. Velmi pronikavě zasáhl do 

hudebního ţivota celého kraje. 

Václav Kudláček se narodil v roce 1857 v Dobevi u Písku, vystudoval písecké 

gymnázium a učitelský ústav v Soběslavi. Po studiích začal vyučovat v Bechyni, poté 

v Milevsku a nakonec se stal ředitelem právě zřízené dívčí měšťanské školy. Jeho velkou 

láskou byla hudba. Základy získal u píseckého pedagoga Františka Gregory a při svých 

studiích v Soběslavi se jiţ velmi pečlivě věnoval studiu hudební teorie. Jako regenschori 

působil ve zdejším pěveckém spolku Vlastislav. Od dvanácti let hrál na varhany při mších. 

Jeho brilantní hru slyšel známý vojenský kapelník Karel Komzák a nabídl Kudláčkovi 

hostování ve svém orchestru, který měl namířeno do Philadelphie v USA. Další nabídka 

přišla záhy od barona Dervise, který Václavovi nabídl hostování ve svém orchestru ve 

Francii. Nakonec se přiklonil k učitelskému povolání a celý ţivot mu zůstal věrný. 

Koncertní umění opustil.  

V roce 2004 se Lidová mše pastýřská dočkala svého znovuobjevení. Její rukopis 

objevili pracovníci Milevského muzea a mše po sto letech znovu oţila. Milevské muzeum 

poţádalo o spolupráci hudebníka Jana Humpála, který rozepsal partituru.  

Obnovená premiéra se konala 23. 12. 2004 v kostele sv. Bartoměje v Milevsku, 

pěveckého partu se ujal Smíšený pěvecký sbor Milevsko pod vedením Anděly Maršálkové 

a doprovodil je Písecký komorní orchestr pod taktovkou Jaroslava Vodňanského. 



29 
 

 

Obrázek 14 – Obnovená premiéra, dirigent J. Vodňanský 

4.1.1 Stručná analýza 

Obsazení: soprán, alt, tenor, bas, varhany, violino I., violino II., viola, kontrabas, cello, 

flétna, klarinet I., klarinet II. in C., horna I., horna II., trubka I., trubka II., trombon., 

tympány. 

Tónina F dur, latinský text 

Části: Kyrie – Moderato, Gloria – Allegro, Credo – Moderato, Sanctus – Andante, 

Benedictus – Andante, Agnus – Adagio 

Kyrie: 46 taktů, začátek v F dur, dvakrát modulace do D dur, 4 takty v paralelní tónině 

d moll, závěr části coda v F dur, v celé části pouţívá charakteristický motiv 

Gloria: F dur, 54 taktů, ve 27. taktu B dur tónina a změna charakteru hudby, jako by návrat 

k tématu Kyrie, 39. takt návrat do původní tóniny F dur a charakteru i tematického 

materiálu 

Credo: 56 taktů, F dur, 24. takt tónina B dur, pomalejší tempo, delší hodnoty not, bas 

dlouhé tóny, 40. takt tónina F dur, tempo primo, coda  

Sanctus: 26 taktů, F dur, pomalý meditační charakter, 9. – 11. takt osminové hodnoty ve 

vrchních hlasech, poté opět uklidnění 

Benediktus: 46 taktů, B dur – subdominantní tónina, coda prodleva na akordu B dur 

v base – vrchní hlasy malé obměny 
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Agnus: 22 taktů, F dur tónina, 14 taktů velmi pomalé tempo a zdrţenlivý charakter, od 

15. taktu změna tempa moderato a začátek cody, osminové hodnoty ve vrchních hlasech, 

4 takty prodleva tónu F v base, poslední 4 takty rozklad F dur akordu v silné dynamice 

V celé mši Václav Kudláček pouţívá podobný tematický materiál, rozloţené 

akordy jsou velmi typické, velmi často pouţívá rytmický postup čtvrťová nota s tečkou a 

osmina, v neposlední řadě hodně oblíbeným prvkem jsou prodlevy v base. Vstupní téma 

prochází celou skladbou, i kdyţ je členěna na části. Tóninu zachovává v celé skladbě, 

pouze část Benediktus je komponována v subdominantní tónině.  

 

Obrázek 15 – Varhanní partitura Lidové mše pastýřské  
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4.2 Sepekovské Písně Mariánské 

„Písně Mariánské ke cti a chvále nejsvětější Rodičky Boţí Panny Marie, jenţ se ctí 

v jejím obrazu svatým sepekovským, jíţ od dávna a nyní zase v rozličných divech a 

milostech slavným. Od jednoho nejmenšího té veliké paní sluţebníka ku potěšení všech 

mariánských milovníků upřímně sloţené a sepsané 1755 8. Septembra.“ 

 

Obrázek 16 – Věnování v kancionálu a seznam mariánských písní 

Tímto věnováním začíná dosud nikde nezveřejněný kancionál Písní Mariánských ze 

Sepekova. Autor rukopisu je neznámý. Avšak podle písma se můţeme domnívat, ţe se 

jednalo o vzdělaného a zručného kantora, který v Sepekově pobýval. Po úvodním věnování 

autor pokračuje ve chvalozpěvu na Blahoslavenou Pannu Marii. 
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„Upřímný dárek Nejsvětější Rodičce Boţí Marii Panně, na den jejího svatého 

narození jednoho její cti oddaného sluţebníka, jménem nejvěrnějších Marie ctěného za 

vazbu obětovaného.“ 

„Pokorná všech k Novorozené královně Nebeské, tohoto maličkého dárku, skladatele.“ 

„Nejsvětější Rodičko Panenská! Největší císařovno a královno Nebeská Maria Panno.“ 

„… Tvého slavného narození, Tvého svátku mnoho štěstí, zdraví a boţského poţehnání, 

tobě bychom darovali, Nebeská, Anjelská, nejzdravější a od Boha Nebeského tvoje 

poţehnání, dnes nám narozena Pannenko. Neboť, kdo můţe tě chválit nad královnu 

Nebeskou?... Přijmi kníţtičku totiţ chval Tvých Mariánských, prostého a nedokonalého 

vtipu sloţenou. Písně mariánské ke cti a chvále tvé sloţené a sepsané, které tebe na 

kolíbečce tvé…“ 

Kancionál obsahuje celkově 489 česky psaných stran, ale 6 stran je zcela 

nečitelných. Kaţdá píseň začíná notací svého nápěvu, jednohlasou zapsanou melodií, a 

poté následuje vypsání přibliţně dvaceti slok textu písně. Autor kancionálu uvedl na straně 

336 obsah všech písní, které jsou v kancionálu uvedeny. Následuje i abecední řazení pro 

rychlejší vyhledávání. Můţeme odhadovat, ţe toto abecední řazení bylo dopsáno později, 

kdyţ varhaník potřeboval rychle při mši vyhledat píseň. 

Písně Mariánské lze rozčlenit na několik větších celků. Začátek kancionálu tvoří 

obecné písně o Panně Marii. Na straně 350 je zhruba pětistránkový přídavek modliteb pro 

příhodné poutníky, kteří se vydají do Sepekova. Od strany 356 následuje několik novějších 

písní, patrně pocházejících ze začátku 19. století. 

Na straně 364 nalezneme krátkou kroniku o původu, začátku, staroţitnostech a 

milostech nejsvětější rodičky Boţí Panny Marie sepekovské. Po stručném popisu následují 

slova písně, která shrnuje obsah kroniky a která se zpívá na melodii písně Z nebe posel 

vychází. Tuto melodii najdeme v běţném kancionálu. (viz obrázek 15) 

  Strana 378 ztvárňuje zázraky, které se staly na poutním místě v Sepekově.“ Zrcadlo 

Milostí Mariánských od nejdobrotivější Matky panenské z milostného vrchu Sepekovského 

rozličným rozličně udělených Neviditelných obsaţených Milosti od veleslavné, přidáním na 

jednu kaţdou milost…Milosti nejvyšší chvála Marii Panně.“ 
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Obrázek 17 – Úvodní píseň s původní notací, Kronika o původu kancionálu – zpívá se na melodii písně 

Z nebe posel vychází, píseň Z nebe posel vychází 

Od strany 451 následují písně k různým svatým, světicům a ostatním příleţitostem. 

Tyto písně jiţ neobsahují ţádnou notaci nápěvu, jako písně předešlé. Zde je sepsán pouze 

text a informace, na jakou melodii se daný text bude zpívat.  

Mariánské písně byly později vydávány samostatně na poutním místě v Sepekově 

jako takový malý zpěvníček. Poutník jej dostal, jako jakýsi talisman pro vzpomínku 

z poutního místa. Ovšem ţádný exemplář se v knihovnách nedochoval. Rukopis je uloţen 

ve Strahovské knihovně v původní hnědé koţené vazbě. Na Strahov ho přivezl sepekovský 

kněz, který kancionál náhodně objevil. 

4.3 Jistebnický kancionál 

Jistebnický kancionál objevil roku 1872 student Leopold Katz na faře v Jistebnici. 

Doba vzniku byla zprvu spojována s počátky husitství. Je známo, ţe se jedná o opis 

několika předloh z 15. století. Jedna vznikla ještě kolem roku 1420 a zachycuje české 

mešní písně. Jedná se o nejstarší pokus o převod většího celku latinských textů chorálu do 

češtiny. V kancionálu najdeme různé typy písňových útvarů, písně liturgické (mešní), písně 

příleţitostné a bojové, písně duchovní různého obsahu. Autoři písní nejsou známi, pouze u 

několika písní je jako autor uveden kněz Jan Čapek či Jan Hus. Prvním útvarem, který zde 
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můţeme nalézt, je konduktus. Jedná se o vícehlasou formu, předlohou bývá písňový útvar 

umístěný ve spodním hlase a doplněný jedním nebo dvěma rovnocennými hlasy se 

společným rytmem. Tento konduktus je ve zjednodušené formě svázaný se strofickým 

textem a v této podobě se objevuje v Jistebnickém kancionálu ve čtrnácti vícehlasých 

skladbách. 

 

Obrázek 18 – úvodní prohlášení v originále Jistebnického kancionálu 
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Lidová duchovní píseň je dalším zastupujícím útvarem, který zpíval lid ve svém 

jazyce. Vyznačuje se přehledným, lehce zapamatovatelným aktuálním obsahem: 

Píseň Buóh všemohúcí 
22

(konec 14. století) obsahově souvisí s oslavou Kristova vzkříšení a 

velikonočními hrami. V chrámech zůstala i poté, co byly velikonoční hry zakázány. 

Existuje v českém, německém a latinském textu. V Jistebnickém kancionálu najdeme 

dvouhlasé zpracování – tenor byl povaţován za zvláštní husitskou verzi rozšířené písně. 

Jezu Kriste, ščedrý kněţe
23

 (14. století) – husitská verze v Jistebnickém kancionálu, tato 

píseň je Husovým dílem. 

V kancionálu nalezneme Táborskou duchovní píseň. Někteří autoři byli známí, 

formálně se inspirovala třídílnou strofou. Jistebnický kancionál obsahuje táborské hudební 

písně o spasení lidu na horách: 

- Slýchal-li kto od počátka 

- Věrní se v Bohu radujte 

- Radujme se dočkavše 

Jistebnický kancionál uchoval podobu chrámového zpěvu představující českou liturgii 

husitského středu, zřejmě praţské strany Jana Ţelivského 

Vojenská píseň byla vytvořena táborským vojskem. Vyjadřovala ideovou sílu. 

Nejslavnějším a nejmohutnějším zpěvem se stala píseň Ktoţ jsú boţí bojovníci, později 

byla symbolem a synonymem husitského hnutí. Nápěv byl po staletí tradován podle 

mladoboleslavského tisku Jiříka Štyrsy. Tento zápis se nekryje se zněním Jistebnického 

kancionálu. Obsahově vystihuje stručnou podobu Ţiţkova vojska, je ve formě třídílné 

strofy.  

Hodnotu Jistebnického kancionálu jako první vyzdvihl František Palacký. 

Kancionál je uloţen v Národním muzeu v Praze. 

                                                           
22

 PADRTA, Karel a A KOLEKTIV. Jihočeská vlastivěda: Hudba. České Budějovice: Jihočeské 

nakladatelství, 1989. ISBN 43-005-88. 

23
 PADRTA, Karel a A KOLEKTIV. Jihočeská vlastivěda: Hudba. České Budějovice: Jihočeské 

nakladatelství, 1989. ISBN 43-005-88. 
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4.3.1 Stručný popis a rozbor kancionálu 

Na prvních čtyřiceti stranách se dochovaly zpěvy českého mešního propria. Velká 

část tohoto úvodního rukopisu se bohuţel nezachovala celá. Najdeme v ní zpěvy pro velké 

církevní svátky od května do listopadu. Následujících šedesát stran obsahuje unikátní 

sbírku písní. Některé z nich jsou české, ale nalezneme mezi nimi i latinské texty. Na konci 

tohoto oddílu jsou zapsány písně s válečnou tematikou, pro nás velmi známé Ktoţ jsú boţí 

bojovníci, Povstaň, povstaň Veliké město praţské či Slyšte, rytieři boţí. Úvodní, dá se říci 

prominentní, místo patří písním, které mají věroučný charakter: mešní modlitby či překlad 

latinské modlitby Credo in unum deum (Věřím v jednoho Boha), všechny zasazené do 

písňovitých a rytmizovaných, ve své době tedy vpravdě moderních melodií. Úvodní píseň 

pojmenovává a komentuje celé desatero Boţích přikázání. Následují písně, které všechny 

vyzývají ke studiu a čtení Bible, a dále série zpěvů, které oslavují Boţí trojici a Pannu 

Marii.  

Zpěvy a modlitby hodinkového oficia tvoří největší a nejrozsáhlejší část celého 

rukopisu. Celá tato část obsahuje skvosty duchovní literatury. Pro příklad jsou zde zapsány 

lamentace pro dobu Velikonoční, kde ve formě dialogu svádí Milosrdenství a Spravedlnost 

boj o hříšníky a jejich spor nakonec ukončí Jeţíš Kristus, kdyţ hříšníky pošle do pekla. 

Není opomíjeno ani doplňující čtení, která jsou součástí jak obvyklé, tak Velikonoční 

liturgie.  

Na zpěvy a texty hodinkového oficia navazují slavnostní modlitby kněze, které 

probíhají ve druhé části mše (preface) a zpěvy v závěru mše Ite, missa est. Poté následuje 

několik desítek stran nejrůznějších přípisů všech moţných liturgických i neliturgických, 

českých i latinských zpěvů a textů, jejichţ autoři ţili v 15. a na počátku 16. století. 
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Obrázek 19 - Ţalm 58r Procz sn prchaly pohane.  Ţalmy neobsahují ţádnou notaci, jsou odděleny znaménky 

a psány souvisle. 

 



38 
 

 

 

Obrázek 20 - Vícehlasá skladba Jezis nass spasitel 
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5 Hudební praxe 

Kulturní ţivot je a vţdy byl v této oblasti velmi pestrý. Z tohoto kraje vzešlo mnoho 

významných osobností, které se proslavili v různých oblastech vědy, literatury a hudby. 

Následující kapitola poukazuje na hudebníky historie, ale i současnosti.  

5.1 Osobnosti historie 

Pavel Spongopei Jistebnický 

Pavel Spongopei ţil v letech 1560 – 1619. Jeho skladatelská tvorba byla 

koncipována vesměs pro osm hlasů rozdělených do dvou sborů. Z jeho mší a motet není 

známo ani jedno kompletní dílo, i kdyţ byl ve své době patrně nejplodnějším a 

nejoblíbenějším autorem předbělohorské éry. Ve skladbách imitační polyfonie pomalu 

ustupuje polyfonii, volný rytmus se pomalu mění v ostré skandování textu 

Jan Trojan Turnovský 

Jan Trojan Turnovský byl velmi oblíbený skladatel. Působil kolem roku 1578 

v Sepekově jako utrakvistický duchovní. Několik jeho českých písní je zapsáno 

v Benešovském kancionálu. Jeho významným dílem je pětihlasé mešní ordinárium Missa 

super Jerusalem cito veniet jako parodie moteta nizozemského skladatele Clemense non 

Papa. Trojan byl velmi schopný polyfonik. Jeho písně mají jednodušší fakturu, je patrné 

homofonní zpracování oblíbených duchovních písní, nápěvy těchto písní jsou pouţity jako 

cantus firmus. Dále komponoval moteta na české i latinské texty a mešní plenarie (cyklické 

skladby na české texty celého mešního ordinaria a propria). 

Karel Šolc 

Klavírní virtuos prof. Karel Šolc se narodil v Milevsku 27. 1. 1893, zemřel 

12. 1. 1985. Jeho otec byl ředitelem velkostatku v milevském klášteře. Profesor Šolc vydal 

několik klavírních výtahů. 

Karel Šolc uváděl do světa klavírní skladby Otakara Jeremiáše, Bohuslava Martinů, 

Ervína Schulhoffa, Rudolfa Karla a mnoha jiných. S Bohuslavem Martinů ho pojilo velké 

přátelství, které trvalo přes čtyřicet let. Šolc byl také posledním pamětníkem úspěchů 

Bohuslava Martinů. Ve svých devadesáti letech obdrţel vyznamenání za vynikající práci. 
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Jeho ţivot byl naplněný opravdovou láskou k hudbě, vitalitou, hudební všestranností a 

skromností. 

Československý rozhlas Vltava vysílal pořad k jeho ţivotnímu jubileu 3. 1. 1983. 

Bylo vyřčeno mnoho chvály: „ I přes svůj vysoký věk se řadí k nejaktivnějším členům 

Komise pro souborné vydávání děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha. 

Za svůj ţivot realizoval přes 160 klavírních výtahů děl našich i světových klasiků i svých 

skladatelských vrstevníků. Jeho činnost je v tomto směru bezkonkurenční.“
24

 

Jaroslav Vodňanský 

Tento Milevšťan se narodil v roce 1936 v Českých Budějovicích. Nejprve 

absolvoval praţskou konzervatoř ve hře na violoncello a dirigování. Ve studiu pokračoval 

na Akademii múzických umění v Praze v oboru dirigování. Od roku 1965 působil jako 

dirigent Československého státního orchestru písní a tanců, dále vedl Symfonický orchestr 

Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, stal se šéfdirigentem Jihočeského 

státního orchestru v Českých Budějovicích. 23. 12. 2004 dirigoval obnovenou premiéru 

Lidové mše pastýřské v Milevsku.  

Jiří Mařánek 

Jiří Mařánek se narodil 12. 1. 1891 v Milevsku. Jeho otec byl milevský okresní 

hejtman Antonín Mařánek. Ve svých devíti letech se odstěhoval i s rodinou do Prahy, kde 

pokračoval ve studiu. Po maturitě studoval lékařství na Karlově univerzitě. V této době se 

jiţ Jiří Mařánek začal zajímat o hudbu a divadlo. Seznámil se s kapelníkem Národního 

divadla R. Zamrzlem a docházel k němu na hodiny hudební teorie a skladby. Brzy poté, 

Mařánkovi vyšla jeho první skladba Tři písně s průvodem klavíru. 

Sestra Jiřího Mařánka se provdala za ředitele Národního divadla Otakara Ostrčila, 

coţ vedlo ke spolupráci těchto dvou umělců na opeře Honzovo království. Mařánek byl 

autorem libreta, které napsal podle pohádky L. N. Tolstoje. Tato opera byla velmi úspěšná 

a hrála se na předních divadelních scénách.  

                                                           
24

 Archiv československého rozhlasu Vltava 
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Podobně ještě Mařánek spolupracoval se skladatelem J. E. Zelinkou, pro kterého 

napsal libreto ke scénickému melodramu Srdce na prázdninách. Poslední takovouto 

spoluprací bylo veršované libreto Enšpígl, které napsal pro Otakara Jeremiáše. 

Čeněk Holas 

Folklorista Čeněk Holas se narodil 10. 2. 1855, zemřel 8. 2. 1939 v Písku. Proslavil 

se hlavně díky svému zájmu o české národní písně. Lásku ke sběratelské činnosti našel jiţ 

během svých studií. Tyto písně postupně vydal v roce 1908 – 1910 pod názvem České 

národní písně a tance. Písně rozdělil do šesti dílů. První díl byl věnován Klatovsku a 

Domaţlicku, druhý Pošumaví a Prácheňsku, třetí díl pojednává o jiţních Čechách. Avšak 

pro nás je nejdůleţitější čtvrtý díl, který je věnován Milevsku. Pátý díl popisuje oblast 

Chrudimska a Polabí, poslední šestý díl obsahuje písně z různých míst Čech.  

Dalším Holasovým dílem byly Písně z Písecka, které vznikly v roce 1912, ale 

vydané byly aţ v roce 1936. Kromě velkých sbírek Čeněk Holas pravidelně psal články o 

lidové písni do různých periodik, např. Otavan, Národní listy.  

Svůj ţivot proţil v Písku, kde ho navštívila řada uznávaných osobností, jakou byl 

například Leoš Janáček.  

František Kudláček 

Tento významný hudebník se narodil 11. 5. 1894 v Milevsku v hudebně zaloţené 

rodině, zemřel 26. 8. 1972 v Brně. Otec byl učitel, ředitel měšťanské školy, varhaník a 

ředitel kůru v Milevsku. Matka hrála skvěle na klavír (jejím učitele byl Adolf Horák) a i 

jeho sourozenci byli zdatnými hudebníky.  

Hudební základy František získal u svého otce a v devíti letech začal hrát na housle. 

Docházel do hudební školy v Písku a poté studoval na Praţské konzervatoři. Po 

absolvování v roce 1914 měl nastoupit jako profesor konzervatoře v australském 

Melbourne. Tento sen se neuskutečnil, protoţe do Kudláčkova ţivota vstoupila 1. světová 

válka. Místo profesorského místa nastoupil na frontu v Praze, v Maďarsku a také v Itálii. 

Jediné pozitivum bylo to, ţe se stal členem vojenského orchestru a byl uchráněn války 

v zákopech. 
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V letech 1918 – 1919 se vrátil zpátky do Milevska a zdokonaloval svou hru u 

Otakara Ševčíka v Písku. Na jeho doporučení nastoupil jako koncertní mistr do brněnského 

operního orchestru. Tento orchestr se stal, díky návrhu Leoše Janáčka, prvním 

samostatným symfonickým tělesem v Brně. V říjnu 1946 byl jmenován členem 

profesorského sboru připravované Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. O rok 

později se stal proděkanem Hudební fakulty. Jako rektor JAMU působil dvě funkční 

období.  

František Kudláček byl vynikajícím houslistou a pedagogem, který vychoval řadu 

znamenitých ţáků. V roce 1923 zaloţil soubor, který nesl zprvu jeho jméno, ale o několik 

let později se proslavil jako Moravské kvarteto. Úspěchy slavilo nejen na Praţském jaru, 

ale i na cestách v zahraničí.  

5.2 Sbory 

Je zvykem, ţe při kaţdé farnosti působí chrámový sbor. Ani v milevských 

farnostech tomu není jinak. Pěvecké sbory výrazně doplňují liturgii hlavně při významných 

katolických slavnostech či velkých svátcích během liturgického roku. Kaţdý rok proběhne 

na začátku května společné Setkání chrámových sborů, které završí mše svatá.  

Sepekovský chrámový sbor 

Smíšený pěvecký sbor při chrámu Jména Panny Marie v Sepekově působí jiţ 

mnoho let. Členové sboru jsou především obyvatelé a pamětníci ze Sepekova a blízkého 

okolí. Repertoár tohoto sboru tvoří staré mariánské zpěvy, které můţeme slyšet pravidelně 

kaţdý rok při poutních slavnostech. Asi nejznámější písní je Nastokrát buď pozdravena, 

Matičko sepekovská. V čele sboru je p. Cihlář, který sbor vede a zároveň hraje na varhany. 

O Vánocích či Velikonocích je sbor obohacen o hru na housle či trumpetu.  

5.3 Náhled do stručné hudební praxe 

Miroslav Pšenička 

Varhaník a hudební skladatel Miroslav Pšenička se narodil 13. 2. 1974 v Milevsku. 

Hudební základy získal na místní hudební škole, kde se věnoval hře na klavír a trubku. 

Vystudoval Střední odborné učiliště strojírenské, které ukončil maturitní zkouškou. Hudba 

ho však přitahovala stále více, a proto pokračoval dále ve studiu na Konzervatoři 
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v Českých Budějovicích v oboru chrámová hudba (varhany – J. Chaloupková, dirigování – 

P. Chromčák) a hra na trubku. Po absolvování konzervatoře navázal studiem na Akademii 

múzických umění v Praze u J. Hory v oboru varhany, u J. Tůmy studoval improvizaci. 

Zúčastnil se řady mezinárodních interpretačních soutěţí a mistrovských kurzů u 

světoznámých varhaníků. Působil několik let jako varhaník a regenschori 

premonstrátského kláštera v Milevsku, vyučoval v Českých Budějovicích a v Praze. 

V současné době plní funkci varhaníka a ředitele kůru v katedrále sv. Bartoloměje 

v Plzni. V plzeňské diecézi se věnuje velmi intenzivně metodickému vedení hudebníků a 

varhaníků, pro které pořádá hudební kurzy. S velikým nadšením komponuje liturgickou 

hudbu, hudbu pro varhany či ţesťové nástroje. Velmi známou skladbou Miroslava 

Pšeničky je například Skladba pro smíšený sbor, varhany, muţskou scholu, muţské sólo, 

ţestě a bicí nástroje z roku 2006 či variace na duchovní píseň Kristus příklad pokory pro 

varhany.
25

 Neméně se zabývá i koncertní činností a spolupráci s mnoha předními 

osobnostmi české hudební scény, například s Marií Fajtovou, přední sólistkou Národního 

divadla, bratry Šedivými, Jaroslavem Halířem a dalšími. 

V současnosti působí v kaţdé z uvedených farností mnoho spolehlivých hudebníků, 

kteří se tomuto poslání věnují ve svém volném čase. V kaţdé farnosti působí chrámový 

sbor či jiné společenství, které hudební podporuje liturgii. 
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 Miroslav Pšenička: varhaník / organist. [online]. [cit. 2013-04-24]. 
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6 Závěr 

O Milevském klášteře a jeho přilehlých farnostech se mi podařilo nashromáţdit 

velké mnoţství zajímavých informací. Ke konkrétním materiálům, které jsem ve své práci 

pouţila, byl mnohdy obtíţný přístup. Při mém bádání jsem objevila podstatné notové 

materiály, které nebyly zatím nikde publikovány. Proto jsem je do své práce zařadila a 

částečně analyzovala. Toto téma si ovšem ţádá větší časové rozpětí a předpokládá hluboký 

a trvalý zájem o tuto problematiku.  

Úvodní kapitola pojednává o obecné historii jednotlivých farností. K těmto 

historickým informacím jsem se dopátrala pomocí obecních a farních kronik, které bylo 

velmi obtíţné projít. Jsou k nahlédnutí v původní podobě, jazyku a psané ručně. Některá 

místa byla téměř nečitelná. Dalším studijním materiálem byly nezveřejňované 

restaurátorské záměry a rukopisy. Kaţdá farnost má odlišnou historii, ale i tak ve všech 

těchto pěti místech najdeme různé souvislosti, které směřují ke stejnému bodu – víře. Není 

pochyb o tom, ţe je milevský klášter jakýmsi centrem, a právě to nám potvrzují i historické 

zmínky. Klášter si prošel velmi zajímavou historií, a i přes zdlouhavé boje, rušení řádu a 

věznění kněţí, vše ustál a dnes slouţí jako duchovní, historické a kulturní středisko celého 

kraje. 

Kaţdou farnost zastupuje podkapitola o varhanách. Milevsko, Nadějkov a Sepekov 

se pyšní historickými nástroji z dílny varhanáře B. Semráda. Tyto nástroje prošly 

restaurátorskou údrţbou, ale vesměs se zachovaly v původní podobě. Varhany v Chyškách 

jsou asi nejméně zdařilé. Ze spisu, který se našel v ústředním archivu, jsem se dozvěděla, 

ţe v chyšeckém kostele byl dříve dvoumanuálový nástroj, který byl za války zničen. Do 

původní skříně, která se jediná dochovala, byl zasazen nový jednomanuálový nástroj, který 

ovšem nedisponuje velkou kvalitou. Na všechny nástroje jsem měla moţnost si zahrát a 

porovnat tak zvukové a manuální moţnosti kaţdého z nich.  

Praktická část mé práce je věnovaná nalezeným notovým materiálům ve farnostech. 

V milevském muzeu se dochoval rukopis Lidové mše pastýřské, kterou pro Milevsko sloţil 

zdejší kantor a ředitel kůru Václav Kudláček. V této mši autor nepouţíval ţádné sloţité 

harmonické postupy a neodchyloval se do vzdálenějších tónin. Partitura začíná vypsáním 

celého obsazení nástrojů a hlasů, pro které je mše zkomponována (soprán, alt, tenor, bas, 

varhany, violino I., violino II., viola, kontrabas, cello, flétna, klarinet I., klarinet II. in C., 
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horna I., horna II., trubka I., trubka II., trombon., tympány). Václav Kudláček měl moţnost 

věnovat se profesionálně hudbě a komponování, ale nakonec zůstal u povolání učitele.  

Dalším dílem, kterému je věnována kapitola, jsou Písně Mariánské ze Sepekova. 

Tento rukopisný kancionál nebyl dosud nikde publikovaný a nikým zkoumaný. Písně byly 

úplnou náhodou objeveny místním sepekovským farářem, který je převezl do strahovské 

knihovny. Kancionál se dochoval ve staré hnědé koţené vazbě. Měla jsem moţnost tento 

rukopis podrobně prostudovat a částečně zanalyzovat. Byl to pro mne silný záţitek drţet 

tak cennou věc v ruce moci s ní pracovat. Časové moţnosti mi nedovolily jít do hloubky a 

dohledat všechny potřebné materiály, například kdo mohl být autorem tohoto rukopisu… 

Určitě se budu v budoucnu této otázce věnovat.  

Jistebnický kancionál pochází z 15. století a dnes je uloţen v Národním muzeu 

v Praze. Tento kancionál byl jiţ mnohokrát prostudován, a přesto badatelé stále přicházejí 

na nové souvislosti a postřehy. Dnešní doba je plná objevů, a proto nemusíme Jistebnický 

kancionál hledat jen v Národním muzeu, ale existuje i jeho digitalizovaná podoba.  

Poslední kapitola poukazuje na hudebníky ve farnostech milevského kláštera. Do 

historie se zapsali nejen umělci, jako například klavírista Karel Šolc či Jiří Mařánek, ale 

našli bychom spoustu významných osobností i z jiných oborů. V současné praxi působí ve 

farnostech spoustu hudebníků a varhaníků, kteří se hudbě věnují ve svém volném čase. Ve 

své práci jsem se podrobněji zmínila o Miroslavu Pšeničkovi, který byl po několik let 

varhaníkem a regenschorim v Milevsku a Chyškách.  

Sepsáním těchto kapitol a prostudováním partitur jsem naplnila cíle, které jsem si 

stanovila. Během své práce jsem objevila také další problematiku související s tématem, 

která se pro mě stala velkou výzvou. Větší časový prostor by napomohl tomu, aby byla 

práce více komplexní a některé materiály byly prostudovány více do hloubky. Určitě pro 

mne toto téma hudby v milevské oblasti tímto výzkumem nekončí a ráda bych se této 

studii věnovala i nadále. 
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