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Účelem této disertace je představit první souborný uměleckohistorický katalog 

frankoflámských knih hodinek ze sbírek Národní knihovny v Praze (NK). Některé rukopisy 

byly již časopisecky publikovány, jiné dosud publikovány nebyly. Jádrem katalogu je formální 

a stylová analýza knih hodinek, atribuce jednotlivým mistrům a dílnám, lokalizace a datace 

založená na srovnání se stylově příbuznými rukopisy. Katalog je pokračováním mé předešlé 

badatelské práce zaměřené na pařížské knihy hodinek (NK Břevnov 297, NK Osek 70 and NK 

XXIII G 89, magisterská a rigorózní práce). 

Šest knih hodinek je uloženo ve sbírkách Národní knihovny (NK XXIII H 22, NK Břevnov 

296, NK XXIII F 198, NK XXIII G88, NK Osek 65, NK VI D 25) a jeden rukopis ve sbírce 

Lobkowiczů na Nelahozevsi, dříve deponován v pražské Národní knihovně (pod sign. VI Fg 

67). Katalog pokrývá období největšího rozkvětu flámské iluminace od první poloviny 15. 

století do počátku 16. století. Knihy hodinek z pražského Klementina pochází převážně ze 

šlechtických sbírek (Lobkowiczové, Rohanové) pokud je možné sledovat jejich původ. 

Majitelé knih hodinek v 15. století byli zástupci širokých společenských kruhů, od bohatých 

obchodníků a měšťanů po členy vysoce postavených šlechtických a královských rodin. 

V úvodní kapitole o původu, uspořádání a ikonografii knih hodinek shrnujeme celou 

skupinu deseti frankoflámských knih hodinek, tak aby bylo možno představit ikonografickou 

tradici vážící se k jejich jednotlivým částem i ikonografické zvláštnosti v uvedených 

rukopisech. Knihy hodinek byly praktickou součástí života a k tomu byly uzpůsobeny 

kalendářem, který bývá řazen na začátku. Jejich oblíbenost souvisí s rozšířeným kultem 

Panny Marie. Věřící tak mohl kontemplovat mysterium početí a zrození, časté jsou rovněž 

milostné scény např. pastorální scény na Zvěstování pastýřům. Koncem 15. století je v úvodu 

kajícných žalmů zobrazovaná nahá Betsabé v lázni. Neoddělitelnou součástí knihy hodinek je 

také vigilie za zemřelé. Výjevy s tancem smrti a setkání tří mrtvých a tří živých vybízely věřící 

ke kontemplaci smrtelnosti a sloužily jako morální ponaučení. Kniha hodinek provázela 

věřícího životem, měl ji mít u sebe v hodině smrti svých blízkých i na vlastním smrtelném loži. 



Zabýváme se historickými souvislostmi iluminace v burgundském státě, zejména za 

vlády vévodů Filipa Dobrého a Karla Smělého a rolí bohatých a vzdorujících měst Ghentu a 

Flander. Ve sbírkách Klementina je uložen rukopis NK XXIII F 198 iluminovaný Mistrem 

Privilegií Ghentu a Brug a Mistry zlatých úponků kolem poloviny 15. století. Drobná cimélie 

XXIII H 22 pochází z období kolem roku 1440, kdy se komerční produkce knih hodinek 

soustředila především v Brugách. Z doby „aktivní patronace Filipa Dobrého“ pochází kniha 

hodinek NK Břevnov 296, kterou iluminoval vedoucí brugský iluminátor Vilém Vrelant okolo 

roku 1470. Vrelant pracoval pro oba vévody, Filipa Dobrého i Karla Smělého. Vznik knihy 

hodinek drobnějšího formátu NK Osek 65 pedpokládáme v širším časovém období mezi lety 

1440 a 1460 v oblasti Hainaut. Navrhujeme spojení s Marquetem Caussinem, iluminátorem, 

který byl v současné době identifikován, ale představujeme ve stati také jiné názory, které by 

bylo možné dále zkoumat.  

V poslední fázi flámské iluminace vznikaly knihy hodinek především na export. Už od 

sedmdesátých let 15. století postavy nabývají na monumentalitě, častěji se používá 

dramatické příblížení k diváku a bordury působící trojrozměrným dojmem jsou vyplněny 

realistickými květy, předměty a hmyzem podanými v trompe l´oeil. Knihu hodinek z 

Nelahozevse, dříve NK VI Fg 67, lze spojit s činností Mistra modlitebních knih kolem roku 

1500 a datovat do prvního desetiletí 16. století. Rukopis NK XXIII G 88 vznikl v období 1490- 

1510 v jižně položených částech burgundského státu, v okolí Dijonu, Beaune a Autun, kde 

působil Mistr Burgundských prelátů. Rychlé provedení je však nesouměřitelné s nejlepšími 

rukopisy uvedeného mistra. Kniha hodinek NK VI D 25, původně ze sbírky Rohanů na 

Sychrově vznikla pravděpodobně v Paříži či v související oblasti kolem 1500- 1510. Vsazujeme 

ji do kontextu práce Jean Pichore, který byl dříve znám jako Mistr Petratrcových Triumfů, 

odlišili jsme podíl Jean Poyet, který rovněž iluminoval Kalendář v Malých hodinkách Anne de 

Bretagne, dílnu Jacques de Besançon a dalšího iluminátora, kterého Heribert Tenschert 

navrhl spojit s „Master of Dedication Miniatures“. V některých případech jsme přišli s novým 

datováním, lokalizací, atribucemi a upřesněním. 

V závěrečné kapitole se zabýváme významem knihy hodinek pro renesanční ženu a 

výuku dětí a docházíme k zajímavým poznatkům. Žena v 15. a 16. století byla kultivovaná a 

pečovala o vzdělání dětí nejméně do věku sedmi let. Některé knihy hodinek, „primer“, byly 

určeny přímo dětem či byly věnovány dětem v raném věku. Často byly používány k výuce 



čtení a byly přitažlivě iluminovány. V těchto modlitebních knihách je zdůrazněna úcta k 

Panně Marii, vznešenost ženství a posvátnost mateřství. Kojící Madona v Brugách Filipa 

Dobrého se dostává do měšťanského interiéru, je věčně přítomna dennímu životu (obr. 62, 

261). Kniha hodinek poukazovala na společenské postavení. Často byla předmětem 

svatebního daru. Ve Flandrech 15. století ji ženy nosily v bohatě vyšívané taštičce do kostela 

jako nádherný klenot. Známe knihy hodinek, které byly určeny přímo ženám (Walters Art 

Gallery, Baltimore, 195, 197). V některých případech se setkáváme se „ženským“ zobrazením 

Kristových ran (obr. 262, 263) a víme o modlitbách k jednotlivým částem těla Panny Marie. 

Panna Marie je v knihách hodinek zobrazována jako vzdělaná žena, která čte proroctví nebo 

učí apoštoly na Seslání Ducha svatého. Kult sv. Anny, která Pannu Marii číst naučila, byl 

rovněž nesmírně rozšířený, ve Flandrech zejména po ghentském povstání v roce 1453, neboť 

byla uctívána vdovami, které doufaly v další sňatek. Vyučující sv. Anna je zobrazena v NK VI D 

25 (obr. 250), sv. Anna samotřetí a Panna Marie s knihou v NK XXIII F 198 (obr. 125) a Panna 

Marie vyučující apoštoly v NK XXIII H 22 (obr. 39).  

Skvělým příkladem kultivované renesanční ženy je francouzská královna Anne de 

Bretagne, která také objednávala literaturu pro ženy a o ženách. Ve studii se věnujeme i 

dalším členkám francouzské královské rodiny, královnám a regentkám, jako Anne de France, 

Louise de Savoy, Claude de France a Markéta Navarská a jejich zájmu o bibliofilii, literaturu 

pro ženy a jejich vlastní literární činnost. Našli jsme rovněž příklady bibliofilek v kruzích mimo 

královských dvůr. Takovými osobnostmi byly Gabrielle de la Tour a Gabrielle de Bourbon. V 

oblasti Flander se věnujeme vévodkyni Markétě z Yorku a vnučce Karla Smělého Markétě 

Burgundské, která je známa rovněž jako Markéta Rakouská, jejich zájmu o knihy a o výuku. 

Samostatnou kapitolu jsme věnovali první známé spisovatelce Christine de Pisan, jejíž knihy 

byly žádanou součástí královských a knížecích knihoven 15. a 16. století. Sebrali jsme rovněž 

střípky informací o iluminátorkách. Studium knih hodinek nám pomohlo porozumět 

proměňující se roli ženy v pozdním středověku a v nastupující renesanci. 

  


