
Prosím vyhledejte ve druhém sloupci tabulky písmo zvané kurent
(z latinského curró – běžím) 

a vyhledejte si podobu velkých písmen Vašeho jména – klidně celé své jméno 
sestavte z velikých písmen postavených v nespojité podobě vedle sebe – alespoň 

si vychutnáte barokní kudrlinky a odtahy, kterými jsou především velká písmena 
hojně ozdobena. 

Svoje ozdobně vyvedené podepsání umístěte prosím do ozdobné kartuše – níže 
jsou varianty pro Vaši inspiraci, ale popusťte uzdu své fantazii a vytvořte si 

originální kartuši v barokním slohu jako takové „pole cti“ pro Vaše podepsání. 

Na závěr bych Vás poprosila o vytvoření Vaší osobité podpisové značky. Neměla 
by být příliš komplikovaná, aby opravdu byla k použití několikrát denně. Opět 

poprosím o barokní tvarosloví. Níže několik příkladů pro inspiraci. 

Pokud budete chtít, budu poctěna, když svoje úsilí zdokumentujete a odešlete 
(třeba jako foto) na mou adresu. Ráda si Vaše podpisy „pročtu“ a prohlédnu. 

Nejde o umělecké dostihy, jde o to, ponořit se na chvíli do barokních kudrlinek a 
užít si je.  

Děkuji za Váš čas a pozornost a těším se na Vaše barokní kudrlinky ☺
se srdečným pozdravem                            marie.stastna@nm.cz





čestné pole –
ozdobné kartuše



Podpisové značky pro Vaši inspiraci:



Sláva budiž Bohu velikému pokoj lidu všemu pokojnému neb se narodil Spasitel 
Jakub Jan Ryba : Česká mše vánoční, autograf (NM-ČMH III D 135)



Dustognie welebny Vrozeny a wysocze
Vćzeny Pane diekane,

Vchazy gse k nam Chrystoff oplth Saused
naß, Ziadagicze nas Snaznie Zato aby 
gemu ostatnich Padesate Zlatych
regnskych Z fundati od Neb: dobre Pamieti
P: diekana Girziho Lwa Vcziniene, Pod 
obyczegny Interess Sex per Cento Za 
Pugczena byti mohlo.

Zie takowa na kus Rolj nezawadne, na 
kterauz dobrych dewiet strychu wysewku
pada, Leziczy wlawiczkach wedle Rolj
Waczlawa Giekoweho Z Neprziwietcze
Pogistiti chcze.

Powazugicz Mi Ziadost geho, seznawagicz
Przi tom Zie odtud Zadussi Ziadnae Sskody
miti nemuze, toto swe zdanj dawame, Zie
gemu takowe penize Za pugcziti se 
mohau.

A koho potěší luštit staré písmo, tak zde ukázka z roku 1682 s přepisem

http://uhv.upce.cz/citanka/citanka2/1682a2.htm
http://uhv.upce.cz/citanka/citanka2/1682b2.htm
http://uhv.upce.cz/citanka/citanka2/1682c2.htm
http://uhv.upce.cz/citanka/citanka2/1682d2.htm


Dalegi Przi wuly W: Mti tu wiecz Zanechawame.

Dattum w Mieste Sobotcze dne 4 May Letha 1682.

Geho W. H: Excell. Hrabietczy Rychtarz

http://uhv.upce.cz/citanka/citanka2/1682e2.htm
http://uhv.upce.cz/citanka/citanka2/1682f2.htm
http://uhv.upce.cz/citanka/citanka2/1682g2.htm


Ozdobný tištěný,  okolo 1520

Renesance okolo 1520

okolo 1650

J. J. Ryba Nešporní zpěvy 
1798

Vývoj G klíče do dnešní barokně zdobené podoby (G na lince říká, že na lince, kde G začíná svou spirálu, má býti čtena nota G)

G



13. století

Tisk okolo 1520, 
opačné „F“

J. J. Ryba

J. J. Ryba Missa festi Nativitatis

F

Vývoj basového F klíče (z trámců zbyly tečky a „záda“ F se prohnula do oblouku, nota mezi tečkami budiž čtena F) 



Odkaz, kde můžete poslouchat a zpívat s komunitou Taizé: 
https://www.youtube.com/watch?v=alf01UlDqUY



NÁRODNÍ MUZEUM
ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2, 118 00 Praha 1

Své výtvory (barokním písmem napsané jméno) posílejte:
Marii Šťastné na
marie.stastna@nm.cz


