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AZ: SPECIFICKÝ FOND RUKOPISŮ A STARÝCH 
TISKŮ V NÁRODNÍM MUZEU – ČESKÉM 
MUZEU HUDBY

Dagmar Štefancová

Abstrakt: V 70. letech 20. století byl v tehdejším hudebním oddělení Národního muzea vytvořen spe-
cifický fond starých tisků a rukopisů (AZ). Článek se věnuje vzniku fondu AZ v souvislosti s konfiskáty 
klášterních sbírek po roce 1950 a jeho původní koncepci, která zahrnovala středověké, renesanční a raně 
barokní hudební památky, zvlášť liturgické knihy, kancionály a sborníky duchovních skladeb. Vyděluje 
skupinu pramenů „nalezených při revizi“ (č. př. 23/78), soubor rukopisů a tisků ze zrušených českých 
klášterů benediktinů, premonstrátů a cisterciáků, zčásti restituovaných po roce 1989, dále zkoumá pře-
vody z Knihovny Národního muzea, ze sbírkového úseku hudebnin a několika pozůstalostí v hudeb-
něhistorickém oddělení Českého muzea hudby a také akvizice získané koupí či dary. Na konkrétních 
příkladech seznamuje s nejcennějšími položkami fondu AZ, např. se Zásmuckým sborníkem (AZ 35) 
a Kutnohorským kodexem (AZ 33), na obecnější rovinu pak převádí historické mezníky a trendy ve vývoji 
tohoto fondu. 

Klíčová slova:  Národní muzeum v  Praze, České muzeum hudby, fond AZ, staré tisky, středověké 
a renesanční hudební rukopisy, sbírkotvorná činnost, konfiskáty z klášterních sbírek, Kutnohorský kodex.

ÚVOD
Specifický fond AZ patří v  hudebněhistorickém oddělení Českého muzea hudby k  fon-
dům nejméně početným, nicméně velmi cenným. Obsahuje rukopisy a  tisky především 
z 16. a 17. století, výjimečně starší a v případě některých liturgických knih i mladší. První 
položka (AZ 1) byla odborně zpracována v dubnu roku 1983, zatímco poslední (AZ 89) 
v  roce 2015. Hledáme-li odpověď na  otázku, proč tento fond vznikl a  jak byla nakonec 
naplněna jeho původní koncepce, musíme se vrátit hlouběji do historie hudebního oddělení 
Národního muzea, předchůdce dnešního Českého muzea hudby.

K historii Národního muzea v Praze a potažmo jeho složek a oddělení existuje nevelký 
soubor literatury od popularizačních prací až k vědeckým pojednáním, 1 z nichž se čtenář 
mimo jiné dozví, že hudební památky písemné i hmotné povahy byly sbírány v muzeu prak-
ticky od jeho založení v roce 1818. Samostatné hudební oddělení se vydělilo až v roce 1946 
z  Knihovny Národního muzea a  z  oddělení historické archeologie přijalo další předměty 
vztahující se k hudební historii, zejména hudební nástroje. Knihovna si však ve své rukopisné 

1 Článek vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodo
bého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2018/35).

 Srov. např. AXMAN, E. Hudební oddělení. In: Národní museum 1818–1948. Praha: Národní muzeum, 1949, 
s. 63–68; SKLENÁŘ, K. et al. Velká kniha o Národním muzeu. Praha: Národní muzeum, 2016, 293 s.; Kolek
tiv autorů: Napříč sbírkami Českého muzea hudby / The Czech Museum of Music and its Collections. 
Musicalia. 2009, roč. 1, č. 1–2, s. 6–25 (česká verze), 26–46 (anglická verze); KABELKOVÁ, M. – PAULOVÁ, 
E. Počátky samostatného hudebního oddělení Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada his-
torická. 2017, roč. 186, č. 3–4, s. 3–24. ; ŠTEFANCOVÁ, D. Profil Českého muzea hudby v roce dvoustého 
jubilea Národního muzea v Praze. Múzeum. 2018, roč. LXIV, č. 2, s. 18–24.
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sbírce 2 ponechala nejstarší a nejvzácnější notované kodexy a v obsáhlé sbírce starých tisků 3 
některé tisky týkající se hudby. Jednalo se o sbírkové předměty, při jejichž posouzení převážila 
hodnota literární, historická nebo výtvarná nad hodnotou hudebněhistorickou.

VZNIK A KONCEPCE FONDU AZ
V 70. letech minulého století, která nás v souvislosti s ustanovením fondu AZ zajímají přede-
vším, spadalo hudební oddělení pod Historické muzeum – jednu z tehdejších složek Národ-
ního muzea. V letech 1974–1979 byla vedením hudebního oddělení pověřena Milada Rutová 
(1933–2001), která kontinuálně pokračovala v řešení úkolů, jimiž se zabýval její předchůdce 
Emil Hradecký (1913–1974, vedoucí hudebního oddělení 1966–1974). Mezi hlavní úkoly 
patřila generální revize všech sbírkových fondů, dokončená v květnu roku 1975. Tuto revizi 
bylo nutné vykonat především proto, že po převzetí depozit a konfiskátů z klášterních a zámec-
kých fondů se hudební sbírky na přelomu 40. a 50. let 20. století nebývale rozrostly. Vzhledem 
k množství nově získaných památek a zároveň k slabému personálnímu obsazení hudebního 
oddělení se odborné zpracování sbírek opožďovalo. Ve Zprávě o činnosti v letech 1974–1979 4 
Rutová konstatuje, že tato revize byla dokončena v plánovaném termínu, tj. v květnu roku 
1975. 5 Vznik fondu AZ byl podle ní na  revizi navázán: „Při identifikaci dříve neurčených 
archiválií bylo vyřazeno cca 300 jednotlivých starých tisků a vzácných rukopisných kancionálů 
převážně ze XVI. a XVII. století, ze kterých byl utvořen samostatný oddíl, označený signatu-
rou AZ. […] Nově utvořený oddíl kancionálů a liturgických zpěvníků (sign. AZ) je připraven 
ke katalogizaci.“ 6 Iniciátorkou založení fondu AZ a až do roku 1999 byla jeho kurátorkou 
Anna Chadová, koncem 70. let zařazená na pozici „samostatné pracovnice“.

K roku 1975 mělo hudební oddělení 11 sbírkových úseků: A – hudebniny, B – libreta, 
D – staré tisky, E – hudební nástroje, F – ikonografie, G – nenotové památky, I – negativy, 
K – trofeje, M – zvukové záznamy, N – zvukové záznamy magnetofonové, P – mikrofilmy. 
V úseku A  se vydělil fond AZ jakožto specifický pododdíl „zpěvníků“ (Z). Ve  sbírkovém 
úseku D (staré tisky) se nacházely knihy o hudbě, především hudební učebnice a různá kom-
pendia, avšak také několik kancionálů a  liturgických knih, svým typem příslušejících spíš 
do fondu AZ. Zajímavý je i Rutovou uváděný počet cca 300 jednotlivin, kterého rukopisy 
a tisky evidované jak chronologicky, tak systematicky v dnešním fondu AZ ani zdaleka nedo-
sahují. Vzhledem k tomu, že ve druhé polovině 70. let nebyly všechny svezené hudebniny 
– podle sdělení pamětníků – ani vybaleny z balíků, předpokládá se, že odhad 300 kusů byl 
naddimenzovaný a skutečně jen rámcový. 

V této době se změnila struktura muzea: hudební oddělení se od 1. ledna 1976 stalo sou-
částí Muzea české hudby jakožto nové samostatné složky Národního muzea a  na  začátku 

2 Jedná se o sbírku více než 5 600 kodexů a ještě obsáhlejší sbírku zlomků – viz DRAGOUN, M. Středověké 
rukopisy Knihovny Národního muzea, jejich akvizice a nejvýznamnější provenienční celky. In: Ex libris… 
Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha: Národní muzeum, 
2015, s. 9–26.

3 Kolekce starých tisků je odhadována na cca 25 000 svazků. Viz KAŠPAROVÁ, J. – ŠÍPEK, R. Knižní prove
nience tisků ve  sbírce Oddělení rukopisů a  starých tisků Knihovny NM. In: Ex libris… Ex bibliotheca… 
Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha: Národní muzeum, 2015, s. 33–36. 

4 Datovaná 31. 8. 1979, číslo jednací 872/79. Za poskytnutí kopie tohoto spisu i za další konzultace děkuji 
současné vedoucí hudebněhistorického oddělení Markétě Kabelkové.

5 O ukončení revize a o dalším dění v hudebním oddělení informovala Milada Rutová v Časopisu Národ-
ního muzea – viz RUTOVÁ, M. Oddělení hudební. Časopis Národního muzea. Historické muzeum. 1976, 
roč. CXLV, č. 1, s. 49–50. 

6 RUTOVÁ, M. Zpráva o činnosti v letech 1974–1979. Strojopis, č. j. 872/79. Archiv Národního muzea – agenda 
ČMH, 1979–1980, karton 8. Citováno ze s. 2 a 6. 
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80. let převzala po Miladě Rutové vedení hudebního archivu Alena Valšubová. Kurátorka 
Anna Chadová byla pověřena mnoha dalšími úkoly, např. zpracováním pozůstalostí Emiliána 
Troldy (1980) a Ervína Schulhoffa (1982), takže k zahájení prací na fondu AZ přikročila až 
v roce 1983. Kromě toho se od konce 70. let zabývala tříděním majetkoprávních podkladů 
ke konfiskátům z 50. let, které byly do hudebního oddělení Národního muzea převedeny 
na pokyn nadřízených orgánů (Národní kulturní komise, Ministerstva školství, věd a umění, 
Státního úřadu pro věci církevní, Státní památkové správy atd.), a usilovala o jednotné a pře-
hledné uložení těchto spisů. 7 

„NALEZENO PŘI REVIZI“ (Č. PŘ. 23/78)
Tisky a rukopisy, vyčleněné při revizi a označené číslem přírůstkovým 23/78, tvořily necelou 
třetinu fondu AZ. Zápis v Knize přírůstků 1965–1979 8 je charakterizuje takto: „Liturgický 
materiál rukopisný a  tištěný (kancionály, antifonáře, graduály aj.), nalezeno revizí 1975, 
[způsob získání] z  let padesátých? (bez označ. proveniencí) […], I. st. evidence čj. 88/82, 
II. st.  evidence AZ 1–3, 5–12, 14–18, 23, 27–28, 34–35, 54, 57, 69–71, 83.“ Pozdější 
poznámka Anny Chadové – „patří k  fondu Břevnov, Broumov! č. př. 147b/65“ může být 
zavádějící.  9 Materiály zapsané pod č. př. 23/78 neobsahují žádná razítka nebo přípisy, které 
by ukazovaly na jejich břevnovsko-broumovský původ, byť se v některých případech vyloučit 
nedá. Setkáváme se v nich s odkazy na další kláštery a řády: piaristy ve Svätém Juru u Brati-
slavy (AZ 9), jezuity (AZ 16), františkány ze Slaného a Zásmuk (AZ 35 a 83), augustiniány 
(AZ 17 a 57), snad i cisterciáky z Plas (AZ 71), případně na kůry konkrétních kostelů nebo 
alespoň města: Ledeč nad Sázavou, Hradec Králové, Sedlčany, Jihlavu, Třeboň. Samozřejmě 
musíme počítat i s dřívějším pohybem rukopisů a tisků mezi různými místy a majiteli. 

Z hudebního hlediska jsou v této části fondu AZ nejpozoruhodnější sborníky polyfonie. 
Rukopisný Kancionál sedlčanský-Kopidlanského (AZ 34) z okruhu literátského bratrstva při 
chrámu sv. Martina v Sedlčanech, datovaný do první třetiny 17. století, byl ještě v roce 1895 
vystaven na Národopisné výstavě českoslovanské jako majetek děkanského kostela v Sedlča-
nech. Jakým způsobem se dostal do  skupiny hudebních pramenů „nalezených při revizi“, 
zjistíme již těžko. 

Z konce 17. století pochází tzv. Zásmucký sborník (AZ 35, zpěvní part), který byl opsán 
v klášteře františkánů ve Slaném pro konvent v Zásmukách a obsahuje vícehlasá mešní ordi-
naria i jiné skladby raně barokních skladatelů. Muzikolog Emilián Trolda (1871–1949) ho 
jmenuje na  prvním místě svých rukopisných excerpt z  hudebního archivu kláštera fran-
tiškánů v  Hejnicích, 10 a  sice jako „kodex ve  svinské kůži bez nápisu“. Troldou podrobně 
vypracovaný obsah kodexu je totožný s obsahem sborníku AZ 35. V době jeho výzkumu 
(30.–40. léta 20. toletí?) byl tedy Zásmucký sborník uložen v Hejnicích, možná jako nevrá-
cená výpůjčka. Pod pátou položkou excerpt Trolda uvádí svazek varhanních mešních partů 
(missae pro organo) s poznámkou „Cantus est in novo libro“ – a s dodatkem, že tuto „novou“ 

 7 CHADOVÁ, A. Katalog evidovaných klášterních, zámeckých ad. Fondů, včetně majetkoprávních podkladů 
v Národním muzeu – Muzeu české hudby, hudebně-historickém oddělení. Strojopis, Praha, s.a. [post 1994], 
X + 289 s.

 8 Uložena v Českém muzeu hudby, hudebněhistorické oddělení, citováno z listu 326.
 9 V  Knize přírůstků 1965–1979 se pod číslem 147b/65 nacházejí „hudebniny z  břevnovského archivu“, 

kterým byly přiděleny signatury hudebního oddělení NM XXXVII B 1–642, C 1–156, D 1–273, E 1–507, 
F 1–477; XXXIX A 1–318 a také inv. č. AZ 49–52, AZ 55. Hudebniny z Broumova stojí na signaturách XXXVIII 
A 1–560, B 1–338, C 1–416, D 1–390. Kniha přírůstků je uložena v Českém muzeu hudby, hudebněhisto
rické oddělení, citováno z listu 14.

10 NMČMH G 944. Sešit v modrých deskách, nedatováno. O hejnickém archivu referoval Trolda ve studii 
Hudební památky v pohraničí ve vztahu k naší hudbě. Cyril. 1946, roč. LXXI, č. 3–4, s. 29–30.
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sopránovou knihu v Hejnicích neviděl. 11 My s ní však můžeme ztotožnit sborník AZ 83, 
který obsahuje tytéž mešní cykly jako varhanní svazek a  „byl nalezen při revizi“ v hudeb-
ním oddělení NM. Opět si lze položit otázku, kdy a jak se z Hejnic dostaly tyto rukopisy 
do Národního muzea; klášter byl – ostatně jako mnoho jiných v tehdejším Československu 
– zrušen při Akci K v roce 1950 a přeměněn na jedno z internačních center pro řeholníky. 
Osudy hejnické klášterní knihovny sice velmi podrobně líčí Martina Zemanová, 12 o hudeb-
ních pramenech se však nezmiňuje. Konkrétní příběh rukopisů AZ 35 a AZ 83 tak ukazuje, 
že materiály s č. př. 23/78 mohou ohledně proveniencí ještě překvapit.

Mezi tisky „nalezenými při revizi“ byla mimo jiné identifikována dvě zajímavá vydání 
žalmů: Psalmorum Davidis paraphrasis poëtica. Herborn: s.n., 1590 (AZ 15) a Die Psalmen 
Davids. Köln: Gerwin Calenius a  dědicové Johanna Quentela, 1582 (AZ 16). Tyto naše 
exempláře nejsou evidovány v žádné z dostupných databází. Jako unikáty v ČR jsou v konvo-
lutu AZ 5 zachovány tisky chansonů Orlanda di Lasso a jeho současníků (Lyon: Jean Bavent, 
1574, dva svazky; Genève: Simon Goulart, 1576; 1577, dva svazky). Jedná se o sopránovou 
hlasovou knížku s  vlastnickým přípisem „Ex libris Ernesti Francisci Brandt Anno 1658“, 
který se zatím nepodařilo blíže určit.

FOND AZ A KLÁŠTERNÍ SBÍRKY 
Přehlednější situace nastává v případě klášterních hudebních sbírek, které byly v 50. letech 
20. století zkonfiskovány, do Národního muzea předány k uložení i zpracování a obdržely 
vlastní přírůstkové číslo. 13 Ve fondu AZ byly a jsou zastoupeny hudební rukopisy a tisky poří-
zené a používané v minulosti benediktiny (Břevnov, Broumov), premonstráty (Strahov, Teplá, 
Želiv) a  cisterciáky (Osek). Z  původních 35 rukopisů a  starých tisků těchto prove niencí 
ubylo po  roce 1989 deset položek, fyzicky navrácených v  rámci restitucí (AZ 19, 25, 30, 
38, 46–48, 53, 56 a 72 – provenience Strahov, Teplá). Cisterciáci z Oseku restituční nároky 
nevznesli. Všechny restituované sbírky, které majitelé nepožadovali vrátit fyzicky zpět, jsou 
nyní pro České muzeum hudby dlouhodobě vypůjčeny (Břevnov, Broumov, Želiv) a  jako 
výpůjčka zůstal ve fondu AZ také soubor více než 40 liturgických knih z benediktinských 
klášterů v Břevnově a Broumově a z premonstrátského kláštera v Želivi, vedený v 1. stupni 
evidence.

V Knize přírůstků z let 1965–1979 je pod č. př. 116/76 14 zapsáno pět liturgických knih 
„nalezených při revizi“ a pocházejících z opatství cisterciáků v Plasích, které nesou inv. č. AZ 
58–62. Opatství ovšem bylo zrušeno už v roce 1785 na základě dekretu Josefa II. a liturgické 
knihy mohly do Národního muzea „cestovat“ nejrůznějšími směry, nejspíš přes cisterciácké 

11 TAMTÉŽ.
12 ZEMANOVÁ, M. Historická rekonstrukce knihovny konventu františkánů v  Hejnicích (1691–1945/1950). 

Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická. Strojo
pis. Liberec 2010.

13 Benediktinské opatství sv. Václava Broumov: č.  j. 236/52, č.  j. 171/56, č. př. 96/66. Benediktinské arci
opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty Břevnov: č. j. 236/52, č. j. 171/56, č. př. 147b/65. Cisterciácké opatství 
Osek u  Duchcova: č.  j. 217/49, č.  j. 282/49, č.  j. 598/50, č.  př. 65/52. Královská kanonie premonstrátů 
na Strahově: č. j. 740/50, č. j. 800/50, č. j. 236/52, č. př. 119/67. Kanonie premonstrátů Teplá: č. j. 13/52, 
č. j. 236/52, č. j. 352/52, č. j. 171/56, č. př. 1/51, č. př. 82/66. Kanonie premonstrátů v Želivě: č. j. 894/52, 
č. j. 171/56, č. př. 96/65.

14 Kniha přírůstků 1965–1979, uložena v Českém muzeu hudby, hudebněhistorické oddělení, list 292. 
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opatství v  Oseku. 15 K  plaským rukopisům 
nebyly v  muzeu nalezeny žádné majetko-
právní doklady. 

Mezi hudebními rukopisy a tisky klášterní 
provenience nacházíme především antifonáře 
a graduály z 18. století, které sloužily při litur-
gii. Pozdější přívazky nebo poznámky přímo 
v  textu nejsou výjimkou a dokládají skuteč-
nou praxi liturgického zpěvu v monastickém 
prostředí. Ze starších tisků uveďme Obse-
quiale sive Benedictionale … Pragensis Eccle-
siae (Praha: Michael Peterle, 1585 – AZ 55, 
provenience Břevnov) a  Pravidlo služebností 
církevních od  Tobiáše Závorky Lipenského 
(Velké Němčice: Václav Závorka Lipenský 
[?], 1607 – AZ 29, provenience Broumov), 
které se ovšem týká protestantské bohoslužby.

Samostatnou kapitolu představují frag-
menty sňaté z vazeb: tento druhotně použitý 
pergamen pochází z vyřazených liturgických 
knih a  ve  své době sloužil jako materiál 
na  levné pergamenové vazby, později však 
povědomí o  jeho historické ceně vzrostlo 
a začal se v Teplé, na Strahově i u benediktinů 
v Broumově a Břevnově shromažďovat a zkoumat. Na rozdíl od kompletních středověkých 
kodexů byly fragmenty v roce 1950 zahrnuty mezi konfiskáty a přesunuty do hudebního od-
dělení Národního muzea. K navrácení restituovaných tepelských zlomků došlo v roce 1994 16 
a tepelští premonstráti je dále prodali Národní knihovně, kdežto premonstráti ze Strahova 
a Želivi i  benediktini ponechali notované zlomky jako dlouhodobou výpůjčku v Českém 
muzeu hudby. V této vrstvě rukopisných, byť neúplných pramenů spravuje muzeum ty nej-
starší památky ve svých sbírkách. Část z antifonáře ze začátku 15. století (provenience Želiv) 
obdržela při zpracování v systematické evidenci inv. č. AZ 85.

FOND AZ A PŘEVODY 
Jak již zaznělo v úvodu, před vznikem samostatného hudebního oddělení Národního muzea 
byla sbírka hudebnin po dlouhá desetiletí evidována a katalogizována v Knihovně Národ-
ního muzea (KNM). Tato provázanost je dodnes patrná a na několika hudebninách z fondu 
AZ nacházíme razítka nebo štítky používané v muzejní knihovně. Materiály s prokazatel-
ným vztahem ke KNM se do fondu AZ dostaly dvojím způsobem. Prvním z nich je převod 

15 Viz např. MIKULÁŠ, J. – ROSSIŽÁČKOVÁ, M. Hudební život v  cisterciáckém klášteře Osek u  Duchcova 
v 18. a první polovině 19. století. In: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28. – 29. 9. 1998 
v Břevnovském klášteře v Praze. Praha: Unicornis, 2000, s. 297–308; KABELKOVÁ, M. Hudba v plaském kláš
teře v 17. a 18. století. In: 850 let plaského kláštera (1145–1995). Vývoj a význam plaského kláštera pro české 
dějiny. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 1995, s. 132–142; KABELKOVÁ, M. Zur 
Musik in Zisterzienser Kloster Plas. In: Die Klöster als Pflegestätten von Musik und Kunst. Michaelstein: 
Michaelsteiner Konferenzberichte 55, 1999, s. 111–117.

16 Podrobně je popsal HOFFMANN, F. Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá. Díl I.–II. Praha: 
Archiv Akademie věd České republiky – Klášter premonstrátů Teplá – Královská kanonie premonstrátů 
na Strahově, 1999, fragm. 251–288, s. 677–694.

Obrázek č. 1: Tobiáš Závorka Lipenský: Pravidlo 
služebností církevních. NM-ČMH AZ 29, titulní list.
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z rezervního fondu KNM, zaznamenaný v Knize přírůstků 1980–1984 dne 25. 4. 1983: pod 
č. př. 66/83 je zde zapsáno „šest svazků hudebnin“. 17 Z této skupiny byl do fondu AZ jako 
inv. č. AZ 26 převeden výtisk Pašijí podle sv. Jana od Václava Holana Rovenského (Praha: Jiří 
Laboun, 1692). Druhou skupinu (AZ 36, 63 a 64a,b) představují rukopisné a tištěné hlasové 
knížky, které byly původně zařazeny do tzv. hudebního archivu a obdržely zde své signatury. 
K jejich přesunu do fondu AZ došlo až během jeho budování, na základě snahy shromáždit 
na jednom místě ty nejcennější prameny, které v té době Muzeum české hudby vlastnilo. Už 
se nejednalo pouze o skupinu pramenů nalezených při revizi, ale obecně o prameny ke středo-
věké, renesanční a raně barokní hudbě různého původu i obsahu. Rozhodnutí přesunout tyto 
materiály z úseku hudebnin (A) do fondu AZ mohlo mít také praktické důvody, a to jejich 
lepší uložení. Zatímco se totiž hudebniny nacházely v nevyhovujících depozitářích v tehdej-
ším sídle Muzea české hudby ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně, hudebniny z fondu 
AZ byly uloženy v bankovních trezorech.

Mnohdy složité vztahy v převodech a zpětném určení proveniencí dokládá rukopisná hla-
sová knížka Altus (inv. č. AZ 37). Obsahuje skladby otextované latinsky i česky a v některých 
případech autorsky určené (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Orlando di Lasso, Philippe 
de Monte, Annibale Paduano aj.), přičemž čtyři Harantovy skladby nenajdeme nikde jinde. 
Tato knížka údajně pochází z pozůstalosti Ondřeje Horníka (1864–1917), kterou Národní 
muzeum získalo darem a z Horníkova bytu v Karlíně převezlo v roce 1918, nicméně tvrzení 

17 Kniha přírůstků 1980–1984, uložena v Českém muzeu hudby, hudebněhistorické oddělení, listy 86v–87r.

Obrázek č. 2: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Dejž tobě Pán Bůh štěstí.  
Hlasová knížka Altus, NM-ČMH AZ 37, fol. 51r.
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není průkazné. 18 Na jistější půdě se ocitáme v případě pozůstalosti kněze a hudebního histo-
rika Dobroslava Orla (1870–1942), odkud pocházejí inv. č. AZ 20, 21 a 22 (dříve zařazená 
ve sbírkové knihovně Muzea české hudby jako D 94, 95 a 96). Zvláštní pozornosti si zaslouží 
kompletní a  nově zrestaurovaný výtisk Michnovy České mariánské muziky (Praha: Akade-
mická tiskárna, 1647 – AZ 20). Orlova pozůstalost přišla do Národního muzea jako dar 
od soukromé osoby v roce 1952, tedy až po ustanovení samostatného hudebního oddělení, 
a přírůstkové číslo obdržela na začátku roku 1954. Skutečnost, že Orel pracoval s historic-
kými prameny a také je měl ve svém držení, je známa. 19 K převodům zlomků středověkých 
liturgických knih kupodivu došlo také z pozůstalosti houslisty Karla Hoffmanna (AZ 43, 
č. př. 26/64) a  skladatele Jaromíra Weinbergera (AZ 44, 45, č. př. 69/87), kteří notované 
pergameny zřejmě brali jako raritu hodnou zarámování a vystavení. 

Převody z úseku hudebnin bohužel zůstaly napůl cesty, a tak přes 20 starých tisků a ruko-
pisů vzniklých před rokem 1700 i nadále v tomto úseků zůstává. Týká se to např. ojedinělého 
souboru tabulatur, unikátně, leč fragmentárně zachované sbírky motet Matthiase de Say-
veho (Praha: Johannes Othmar, 1595; NM-ČMH IV E 87) nebo konvolutu francouzských 
tisků polyfonie z poloviny 16. století (Paříž: Adrian Le Roy a Robert Ballard, 1557–1559;  
NM-ČMH VII A 1). V současné době se o jejich převodu do fondu AZ neuvažuje, i když 
– zvlášť v některých případech – stávající řešení postrádá logiku. 20 Na druhou stranu je třeba 
konstatovat, že po přesídlení Českého muzea hudby do nově rekonstruované budovy s moder-
ními depozitáři v Karmelitské ulici odpadla starost o kvalitní uložení sbírkových předmětů.

FOND AZ, KOUPĚ A DARY
Velmi důležitou formou akvizic do fondu AZ byly a jsou koupě a dary od institucí i soukrom-
níků. Koupěmi z antikvariátů získalo muzeum v 50. letech významné rukopisy – Kutnohor-
ský kodex z cca 80.–90. let 16. století (AZ 33, č. př. 151/55) a altový svazek motet a písní 
z kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském z přelomu 16. a 17. století (AZ 4, 
č. př. 131/55), v 90. letech prvotisk Missale Olomucense (Nürnberg: Georg Stuchs, 1499; 
AZ 86, č. př. 173/95) nebo dvě hlasové knížky (Cantus, Altus) složené z hudebních tisků 
ze 40.–60. let 16. století a rukopisných vložek (AZ 84a, b, č. př. 163/95). Od soukromých 
osob byly zakoupeny např. kancionál Capella Regia Musicalis Václava Holana Rovenského 
(Praha: Jiří Laboun, 1694; AZ 13, č. př. 59/77), čtvrté vydání Šteyerova kancionálu (Praha: 
Karel Josef Jeřábek, 1712; AZ 68, č. př. 20/91) nebo Graduale premonstratense (Paříž: Guil. 
Gabr. Nivers, 1680; AZ 87, č. př. 69/2001). To, že Kutnohorský kodex, jeden z významných 
pramenů k dokumentaci hudebního života v rudolfinské době, čekal na své zpracování 30 
let, lze omluvit snad jen nedostatečným počtem odborných pracovníků v hudebním oddělení 
Národního muzea a jejich vytížením mnoha dalšími úkoly.

Také mezi zakoupenými památkami existují případy, kdy si musíme položit otázku 
po  jejich skutečné provenienci. Opět konkrétní příklad: jako AZ 39–42 jsou ve  fondu 

18 ŠTEFANCOVÁ, D. Zlomky českých renesančních skladeb. Hudební věda. 2010, roč. 47, č. 2–3, s. 117–130. 
Hlasová kniha byla původně zařazena pod signaturou XIV C 149. Lokační kniha signatury XIV má sice 
na  štítku poznámku „Pozůstalost Ondřeje Horníka“, řady však byly doplňovány i  z  jiných akvizic. Není 
proto vyloučeno, že při převodu do AZ (č. j. 680/79) a odborném zpracování (1987) došlo k omylu a že 
tato hudebnina se sbírkou Ondřeje Horníka nesouvisí.

19 Viz např. MRÁČKOVÁ, V. Dobroslav Orel a jeho práce s hudebními prameny 14.–16. století / Dobroslav 
Orel and His Work with Musical Manuscripts of the 14th–16th Centuries. Musicalia. 2015, roč.  7, č.  1–2, 
s. 6–15 (česká verze), 16–27 (anglická verze).

20 Z původní signatury NMČMH VII E 13 byla do fondu AZ převedena hlasová knížka Bassus (AZ 63), kdežto 
hlasová knížka Tenor zůstala na sign. VII E 13. Jedná se o konvolut tisků vícehlasých skladeb Andrease 
Hammerschidta, vydaných v letech 1641, 1642 a 1645.
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zařazeny čtyři rukopisné sborníky mší, motet a antifon, získané z antikvariátu v roce 1983. 
S největší pravděpodobností pocházejí z dosud neurčeného chrámového kůru – úvahy směřo-
valy k alžbětinkám nebo jezuitům. Aniž bychom tím chtěli naznačit, že tyto rukopisy dopu-
tovaly do antikvariátu nelegálně, celý příběh má vlastně šťastný konec podobně jako příběh 
Chlumeckého kancionálu. Tento důležitý rukopisný sborník literátského repertoáru z konce 
16. století, původně vystavený v  regionálním muzeu v Chlumci nad Cidlinou, byl v  roce 
1992 zadržen při pokusu o prodej do antikvariátu 21 a dnes je formou dlouhodobé výpůjčky 
deponován v Českém muzeu hudby v rámci fondu AZ. 

ZÁVĚR
Fond AZ byl založen v  době hluboké normalizace, v  době, kdy se hudební oddělení 
Národního muzea a později Muzeum české hudby muselo vyrovnávat s enormním počtem 
nezpracovaných sbírek a zároveň udělat kroky k jejich co nejlepší ochraně. Šlo o přehled-
nost, dokumentaci, možnost tyto prameny badatelsky využívat, restaurovat a vystavovat. 22 
Mnohé bylo splněno, mnohé nikoliv. Kromě nejasných kritérií pro převody rukopisů 
a tisků ze sbírkového úseku A zasáhly fond AZ restituce klášterních sbírek po roce 1989, 
a to nejen faktickým navrácením 10 pramenů, ale snad ještě citelněji tím, že dlouhodobě 
vypůjčené rukopisy a tisky evidované jen chronologicky nejsou v současné době předmětem 
hlubšího výzkumu.

S  příchodem online katalogů mohou badatelé vyhledávat potřebné informace v  celém 
množství dat poskytovaném Českým muzeem hudby včetně některých záznamů z  fondu 
AZ. 23 Do tisku bude zadán katalog tištěných hudebnin a knih s hudební tematikou vyda-
ných před rokem 1700, které se nalézají v Českém muzeu hudby, konkrétně ve fondu AZ, 
sbírkovém úseku hudebnin a ve sbírkové knihovně. Následovat bude podobný katalog věno-
vaný rukopisům. Díky tomuto úkolu finančně podpořenému Ministerstvem kultury České 
republiky mohly být v posledních letech také restaurovány nejvzácnější prameny z fondu AZ 
(Kutnohorský kodex, Zásmucký sborník, Kancionál sedlčanský-Kopidlanského aj.). Ačkoliv nelze 
vyloučit další početní rozrůstání fondu AZ, jeho budoucnost spočívá především ve výzkumu 
jednotlivých rukopisů a tisků a v jejich zasazení do širších souvislostí.

21 VANIŠOVÁ, D. Ten chlumecký kancionál… Hudební rozhledy. 1993, roč. 46, č. 2, s. 91.
22 CHADOVÁ, A. Původ a vznik oddílu AZ v hudebním archivu Muzea české hudby NM v Praze. Strojopis, 1 s., 

18. 9. 2018. Autorka děkuje bývalé kolegyni za její osobní vzpomínky.
23 Dostupné z: https://cmh.opac.nm.cz [vid. 20180925].
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AZ: A SPECIAL COLLECTION OF MANUSCRIPTS AND OLD PRINTINGS 
AT THE NATIONAL MUSEUM – CZECH MUSEUM OF MUSIC
Summary: In the 1970s at the former music department of the National Museum, a special collection 
of old printings and manuscripts (AZ) was created. The article is devoted to the creation of the AZ 
collection in the context of the confiscations of monastery collections after 1950 and the collection’s 
original conception, encompassing Medieval, Renaissance, and early Baroque musical artefacts, and 
in particular liturgical books, cantionals, and compilations of sacred compositions. On the basis of 
concrete examples, it introduces the most valuable items in the AZ collection, such as the Kutná Hora 
Codex (AZ 33). At the same time, knowledge of the history of the AZ collection and something of 
a look into its future reveal more general milestones and trends in the collecting activity of the Czech 
Museum of Music.

Key words: National Museum in Prague, Czech Museum of Music, AZ collection, old printings, 
Medieval and Renaissance musical manuscripts, collecting activity, materials seized from monastery 
collections, Kutná Hora Codex.
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