
Abstrakt: 

Roudnická kanonie byla založena roku 1333 Janem IV. z Dražic po jeho návratu z Avignonu. 

Jednalo se o důležitý a bohatě podporovaný klášter, což demonstruje mimo jiné i mladší 

fragment roudnického nekrologia, datovaný 1458-1464 (SOA Třeboň, fond Velkostatek 

Třeboň, registratura IA 3K β 28e). Dizertace se zabývá českými iluminovanými rukopisy druhé 

třetiny 14. století z někdejší roudnické knihovny. Knihovna roudnických kanovníků je 

výjimečná mezi všemi jinými domy tohoto řádu právě vysokým podílem iluminovaných 

kodexů. Misál Jana z Dražic (KNM XIII B 9) je skvělým příkladem vysoce kvalitního českého 

kodexu v době kolem r. 1340. Ornamentální iniciály vykazují paralely k soudobému 

západoevropskému malířství, Jedna z nich, iniciála VD na fol. 57r, je vyplněna Dražicovým 

rodovým erbem, zlatou vinou snítkou se třemi listy v červeném poli. Nicméně nejvýznamnější 

je kánonový list na fol. 65r, klasický příklad středoevropského lineárního slohu. Folio bylo na 

své místo přilepeno. Stejnou praxi spatřujeme i v nepatrně mladším Misálu z Chotěšova (NK 

XIV C 3). Chotěšovský kánonový list (185v) má však vytříbenější barevnost i formy, zřetelně 

poučené italským uměním.  Ostatní části misálu jsou naproti tomu dekorovány jen hrubě. 

Misálu KNM XIII B 9 ije mnohem blíže kánonový list Misálu KNM XIII B 14, obsahující 

dokonce i podobné ikonografické detaily. Jeho kvalita je však nižší. 

Kolem Misálu XIII B 14 lze sestavit skupinu několika rukopisů (KNM XII A 5, XIII A 7, XVI 

A 3, úvodní iniciála kodexu XVII A 1 a snad též iniciály rukopisu XVI B 7, jehož úvodní 

iniciála pochází od francouzského mistra). Z druhé čtvrtiny 14 století pochází také Bernardi 

Clarevallensis Opera (KNM XII A 15). Jeho výzdoba sestává sice jen z fleuronné a 

ornamentálních iniciál, je však natolik jedinečná, že je velmi obtížné najít k ní paralely. Jiná 

kniha, KNM XII A 13, pochází snad ze stejné dílny jako KK G 5. 

Nejznámější skupina roudnických rukopisů se zdržuje kolem Augustinus super Iohannem, 

KNM XIII A 13, díla z ateliéru Mikuláše z Prahy, jehož nejvýznamnější práce je v Nyse (Niská 

bible, datovaná 1354). 

Jiná skupinu lze vytvořit kolem KNM XVI A 15 (spolu s menšími podíly v XVII A 15 a XV 

C 2). Rukopis XVI A 15 je také datován rokem 1354 a já zde jeho malíře, odjinud 

neznámého, nazývám Mistrem Jobova ponížení. 


